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 الكـربى التـي تتـشكل منهـا املنظومـة النظريـاتيتوىل هذا البحث الكشف عن إحدى 
 ينضوي حتتها وينبع منها عدد كبري من املبادئ  وهي نظرية .املنهجية األصولية يف اإلسالم

 وهي .  اإلسالميوحتكمت يف اإلنتاج العلمي, والقواعد التي وجهت التفكري اإلسالمي 
ملعاجلة عدد ال حيىص من القـضايا واملـسائل  , نهجيا واسعا ومنسجامنظرية تعطي جهازا م

باعتبارهـا نـوازل ,  وتواجـه العقـل املـسلم, العلمية والعملية التي حيتوى عليهـا اإلسـالم 
  .ومشاكل جديدة

 وبقيـت طيلـة , وهذه النظرية نبتت بذورها األوىل يف ذهني منـذ أكثـر مـن عـرش سـنني
كلـام اتـسع  , وتنكـشف يل معاملهـا وآثارهـا , وتتأصل وتتفـرع , هذه املدة تنمو وترتعرع

  .وكلام زاد تأميل يف قوانينها وقواعدها , تعاميل مع العلوم اإلسالمية
وبالرغم من أين ال أستطيع أن أدفع عـن نفـيس االعتقـاد بـأن هـذه النظريـة هـي نظريـة 

ــدة ــشافها , جدي ــةوالكــشف ع , مــن حيــث اكت ــا تأصــومــن حيــث  , نهــا كامل يلها عقلي
فإين ال أنكـر أن  , بالرغم من هذا ,  إشكاالهتاورفع , ومن حيث وضع ضوابطها , اونقلي

بعـــض الكلـــامت املـــضيئة لـــبعض علامئنـــا كانـــت حاســـمة عنـــدي يف التنبيـــه عـــىل هـــذه 
  . ويف اإلشارة إىل بعض مسالكها وجوانبها , النظرية

   :وأخص بالذكر منهم األئمة
 وســيأيت .  اهللا تعــاىلمرمحهــ , والــشاطبي , والقــرايف , الــسالمعبــد  وابــن , ابــن عبــد الــرب

  .مناسبات قادمة إن شاء اهللا تعاىل كالمهم يف
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 : وبسطت مسائلها عرب املراحل اآلتية , وقد عرضت هذه النظرية
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ولتوضـيح بعـض املـصطلحات  , وقد خصصته لتقديم فكرة خمترصة عن هذه النظرية
  .وال ختفى رضورة ذلك وأمهيته , دور عليها هذا البحثاألساسية التي ي
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 وأكثـر . ريب والتغليـبوقد عرضت فيه التطبيقات التي يتمثل فيها العمل بنظرية التق
 وهلـذا .  احلـديث والفقـه واألصـول:علوم    هو , ما جرى فيه العمل بالتقريب والتغليب
مـن  ,  العمل بنظرية التقريب والتغليب عنـد علامئنـاكانت التطبيقات التي اخرتهتا لتجلية

  .هذه العلوم الثالثة
لكون التطبيقـات أبلـغ يف البيـان  , وقد اخرتت أن أقدم تطبيقات النظرية عىل تأصيلها

 وجـود إثبـاتثم إن التطبيقات ـ بكثرهتا وتنوع جماالهتـا ـ تـساعد عـىل  , وأيرس عىل الفهم
سـوى كـشف بعـد ذلـك بحيـث ال يبقـى يل  , لوم اإلسـالميةهذه النظرية ورسياهنا يف الع

  .عرب املسائل والفروع التطبيقية , ووضع اليد عىل ارتباطاهتا , خيوطها
êÞ^nÖ]<h^fÖ]V<<< <

وقـد  , بحـثنجاز يف هـذا الإباعتباره عندي أهم  , وهو الباب الذي أوليته أكرب عناية
  : ثالثة جوانب هي ويتمثل هذا التأصيل يف .قمت فيه بتأصيل النظرية

   :أدلة النظريةــ ١
          حيث أثبت أن هذه النظرية تقوم عىل أسـس وأدلـة تـشهد ملـرشوعيتها وصـحة العمـل

وهـي أدلـة  ,  وهي تفيد يف جمموعها ومجلتها القطع بصحة العمل بالتقريب والتغليب .هبا
وأعملـت يف  , لـرشعيةولكـن بـام أن هـذه النظريـة قـد نـسبت إىل العلـوم ا , نقلية وعقلية

  .ا عىل األدلة النقليةا أساسإثباهتفقد عولت يف  , مسائلها وأحكامها
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   :إشكاالت النظريةــ ٢

ري إشـكاالت  الكـشف عنهـا وعـن سـعة تأثريهـا ـ تثـا مع جـدةـ خصوصفهذه النظرية 
وال بـد مـن دفـع بعـض  , فكان ال بد مـن معاجلـة هـذه اإلشـكاالت واملحـاذير , وحماذير

  .حتى يكون تأصيلها أمتن وأوضح , عرتاضات الواردة عليهااال
   :ضوابط النظريةــ ٣

وضــامن  , وتيــسري العمــل بمقتــضاها , والغــرض مــن هــذه الــضوابط إمتــام بنــاء النظريــة
  .السالمة من حماذيرها وسوء تطبيقها
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 فبعد تقـديم النظريـة وبياهنـا , مت فيه تطبيقات جديدة لنظرية التقريب والتغليبدوقد ق
أن نستفيد منها ونستعني بفعاليتها املنهجية يف معاجلة أردت  , مفصلة ومؤصلة ومضبوطة

وهــي معاجلـة تزيــد مـن توضــيح النظريـة وبيــان أمهيتهـا وســعة  , بعـض القــضايا العلميـة
  .جماالت العمل هبا

 حتـري اجلـدة  :لبحـثمن املبادئ التي التزمت هبـا وحرصـت عليهـا يف هـذا ا وقد كان
إذا «   : ملسو هيلع هللا ىلص ا بذلك أن أدخل يف قول رسـول اهللايراج , واإلعراض عام خال منهام , والنفع

أو ولـد  , أو علم ينتفع بـه , صدقة جارية إال من , مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة
IQH .  » صالح يدعو له 

                 :إنـام هـو العلـم النـافع , هاملـأجور صـاحب , ففي احلديث داللة عـىل أن العلـم املعتـرب
  . كام يقول النووي يف رشحه للحديث» وأنه ينبغي أن خيتار من العلوم األنفع فاألنفع« 

                                                 
 

ــرة) 1( ــسلم عــن أيب هري ــاب الوصــية , احلــديث رواه م ــ , كت ــن الث ــسان م ــا يلحــق اإلن ــاب م ــد ب واب بع
 .١٨ , ١٧: جامع بيان العلم وفضله: انظر . ورواه ابن عبد الرب بأسانيد وألفاظ خمتلفة , وفاته
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جرتار يدخل صاحبه فـيمن وليس جمرد التكرار واال , افليس كل علم مطلوبا ومرغوب

صحاهبا أن يـشغلوا أوقـاهتم بل ما أكثر املصنفات التي كان أحرى بأ , نتفع بهُ يخلفوا علام
أنـه كـان يقـول يف  , عـن شـيخه اإلمـام ابـن عرفـة IQH Lُِّيب وقـد حكـى العالمـة األ .بغريها

وائــد إذا اشــتملت عــىل ف , التــآليف يف ذلــكإنــام تــدخل  «  :» أو علــم ينتفــع بــه«حــديث 
 عىل ما يف َزائدة ال: ويعني بالفائدة«   :ايب موضحُقال األ  »وإال فهو ختسري للكاغد , ةدزائ

فهـو الـذي قـال  ,  أما إن مل يشتمل التأليف إال عىل نقل ما يف الكتب .الكتب السابقة عليه
 .  » ختسري للكاغد :فيه

ا عـن هـذا فلـيس خارجـ ,  النقـول واالستـشهاداتوأما ما يمأل هذا البحث من كثـرة
وألبني بـه  , تخرج منه اجلديداملبدأ ـ مبدأ حتري اجلديد والنافع ـ ألين إنام أنقل القديم ألس

  .فإين أنتقي وأحترى النافع واألنفع , وحتى يف هذه احلالة , وعليه اجلديد
هو أن أبرز بعـض األقـوال  , أمثلةوهناك يشء آخر راعيته فيام نقلته من استشهادات و

 أهنـا إيامنا منـي , وأدفع هبا إىل التداول والرواج , وأكشف عنها النقاب , واآلراء النفيسة
  .مل تنل ما تستحقه من ذلك

وهكـذا  , أو خيدمـه كام أين التزمت اإلجياز واالقتصار عىل القدر الـذي حيقـق املقـصود
ــتطرادات ــدمات واالس ــتغال باملق ــيت االش ــن املــسائل وحتاشــيت , حتاش ــري م ــسط كث  ب

هـا  واقترصت من .يوتتصل بكالم , التي تعرض يل , أو اللغوية , أو الفقهية , األصولية
وقـد  , فقـد أكتفـي بخالصـة مـوجزة , مما خيدم مسائيل األصـلية , ا أدنىعىل ما رأيته حد

وإذا وجـدت املقـام يتطلـب  , وقد أكتفي بجانـب مـن املـسألة , أكتفي باإلشارة واإلحالة
وال أزيـد وال  , فعلـت ذلـك بالقـدر الـذي يتطلبـه املقـام ,  مـن التفـصيل والتطويـلارقد

  .أرسف
                                                 

 .٢٧٥: للتنبكتي  , انظر نيل االبتهاج) 1(
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ويتقبـل منـي مـا قـصدت فيـه  , ويغفر زلتـي , كريم الرحيم أن جيرب عثريتأسأل اهللا ال

  .وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم , النفع واإلحسان
 . م١٩٩٢مايو من ٢٠ −هـ ١٤١٢ذي القعدة من ٢٥الرباط يف     
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يقــوم عــىل فكــرة ,  هــي عبــارة عــن نــسق علمــي منهجــي,  نظريــة التقريــب والتغليــب
وتتفرع ,  ثم تتشعب هذه النظرية شعبا عديدة,  هي بمثابة البذرة األوىل,  أساسية مشرتكة

   .عنها فروع ال حتىص
ــةالفكــرة األساســية  } t u v w x y z﴿ : وهــي,   هلــذه النظري

 قـد نحقـق ,  علميـة أو عمليـةفيام نسعى إليه من أمـور , هي أننا,  ]٢٦١:البقرة[ ﴾ {~ |
 فـإذا ,  وقـد ال نـصل إىل ذلـك, عىل أكمل الوجوه وأتـم الـصور , وننجز مطلوبنا , مبتغانا

نظريــة  «فهاهنــا تــأيت  , نــصل وإذا مل . فبهــا ونعمــت , وصــلنا إىل الكــامل والــتامم واليقــني
  .» التقريب والتغليب

أن  ــ حني نفتقد اليقني والكامل ــ ويتعني علينا , فإنه يصبح لنا , وبمقتىض هذه النظرية
ممـا هـو  , ات امليـسورةمكانـوهتدي إليـه القواعـد وتتيحـه اإل , نتمسك بام تدل عليه األدلة

 فـإذا مل تتـأت درجـة التقريـب ,  هبـا وأشـبهومما هو أمثـل , قريب من درجة اليقني والكامل
 , وبـام غلـب احـتامل صـدقه وصـحته,  وهو األخذ بام غلب صوابه,  رصنا إىل التغليب , هذه

  .وبام غلب من املقادير واألحوال واألوصاف
,  وهي فكرة تبدو صغرية وبسيطة,  هذه هي الفكرة اجلنينية لنظرية التقريب والتغليب

 , وختضع هلـا معظـم املـسائل العلميـة,  ويف كافة جماالت احلياة,  ة العلومترسي يف كافولكنها 
هـو دخوهلـا والعمـل هبـا يف نطـاق العلـوم ,   والذي يعنيني منها اآلن .واملامرسات العملية
  .اإلسالمية خاصة

جيـد معـامل وغريها , من تفسري وحديث وفقه وأصول ــ إن الباحث يف العلوم الرشعية
 جيــدها يف , يف خمتلــف جوانــب هــذه العلــوم ويف خمتلــف قــضاياها , ثارهــاآيــة وهــذه النظر

ولكنهـا عنـد ,  تبدو خمتلفة,   استداللية طرائقيف شكلوجيدها  , شكل إشارات وتنبيهات
 ,  التنـوع والتباعـدغايـةوجيدها يف شكل تطبيقـات يف  , ترتد إىل جوهر واحد,  التمحيص
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 وجيـدها أوضـح مـا , ف أهنا مجيعا ينظمهـا خـيط واحـدشتالتأمل وإمعان النظر يكبولكن 
يعتـرب وبعـضها  , بعـضها يعتـرب خاصـا بعلـم مـن العلـوم , يف شكل قواعـد ومبـادئ , جيد

وبعـضه قواعـد غـري  , أو بني قضايا متشاهبة مـن علـم واحـد أو أكثـر ,  بني علمنياًمشرتك
  .ولكنها مرعية معمول عليها , معلنة وغري مرصح هبا

ونحن يف نطـاق تقـديم  ــ  هذه القواعد تلخص جوانب متعددة من هذه النظريةوبام أن
ولو أهنا ستأيت موضحة ومرتبـة يف مواضـعها ,  فال بأس من ذكر بعضها ــ خالصة النظرية
  .من هذا البحث

  . يعطي حكمهما قارب اليشء •
  .اليسري معفو عنه •
  .اتباع األحسن واألشبه •
  .تقديم األمثل فاألمثل •
  .ار غلبة الظناعتب •
  .العمل بهالظن واجب  •
  .العربة للغالب األعم •
  .النادر ال حكم له •
  .األقل يتبع األكثر •
  .لألكثر حكم الكل •
  .الرتجيح بالكثرة •
  .األكثرون أكثر صوابا وأقل خطأ •

نظريـة التقريـب  «إنـام هـي أشـكال مـن التعبـري عـام أسـميته  , هذه القواعد وأمثـال هلـا
كـن ل و,  يف موضـعوطبقوهـا كـال ,  عـىل حـدةو أن العلامء أطلقوهـا كـالول , » والتغليب

والنظـر يف األسـاس العلمـي الـذي  , وربـط تطبيقاهتـا بعـضها بـبعض , النظر فيها جمتمعـة
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  .ولو أهنا كامنة,   كاملةيكشف عن وجود نظرية شاملة,   إليهتستند

يرجـع عنـدي إىل ,  » نظريـة «لقواعد والتطبيقات ا من  املنتظمةوتسميتي هلذه احلصيلة
  :االعتبارات اآلتية

عـىل مـا بينهـا مـن ,  وقائمة عىل أسـاس واحـد,  ا نابعة من أصل واحدلكوهنا مجيع ــ ١
كلام تعذر أو تعرس ما هـو ,  وذلك هو األخذ بالتقريب والتغليب,  تنوع واختالف وتباعد

جمموعـة مـن  وتكامـلسجام يف انــ  فالنظرية هنا تعني النسق العلمـي الـذي يـنظم , أفضل
  .احلقائق واألحكام ترجع إىل أصل واحد وجوهر واحد

  .املعتربة رشعا وعقال لصحتها وقطعيتها باألدلة اًلكوهنا ـ يف مجلتها ـ نظرية مشهود ــ ٢
,  إىل ضوابط وقواعـد منهجيـة  ـلكون هذه النظرية يمكن إخضاعها ـ عند التطبيق ــ ٣

  .بوطة ومأمونة العواقب والنتائججتعل منها أداة علمية مض
  . يف مواضعه بحول اهللا تعاىلٍوبيان كل هذا آت
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لكوهنـا تعـرب ,  عىل صفحات هـذا البحـث اكثريهناك بعض املصطلحات سوف ترتدد 
لبيـان ,  بدايةالا يف  وهلذا كان ال بد من أن أقف عنده .عن املعاين األساسية يف هذه النظرية

وخاصـة ,   وسـأركز عـىل داللتهـا االصـطالحية, معانيها وحتديد مـدلوالهتا يف موضـوعنا
ومـدى تطـرق االحـتامل أو ,  ت العلمـيوبالثوهو درجات ,  داللتها عىل جوهر املوضوع

  .عدمه إليها
Ü×ÃÖ]V<<< <

 كـان نـوع ًاّأيـ,  يشء ماب,  مابأمر,  العرفانأو ,   بمعنى املعرفةاكثريلفظ العلم يستعمل 
والعلم عىل   .ا كانت درجة صحتها ودقتهاوأي,  وأيا كان مصدرها ووسيلتها,  هذه املعرفة
  . . .والعلـم نقـيض اجلهـل«   :ويف اللـسان البـن منظـور,  هو نقـيض اجلهـل,  هذا املعنى

تـه  علمـت الـيشء بمعنـى عرف :وجيـوز أن تقـول. . .  عرفتـه :ه علـامأعلمـوعلمت اليشء 
 . » IQHوخربته

  .IRH » واجلهل نقيضه«   :ثم قال,  وقد ذكر اجلرجاين عدة تعريفات للعلم
  .وهذا هو املعنى األصيل العام لكلمة العلم يف الوضع اللغوي العادي

فهـي معرفـة ,  للداللة عـىل املعرفـة القائمـة عـىل الـدليل والربهـان » العلم« ويستعمل 
هي معرفة ذات مصادر ومنـاهج وأدلـة ,   فاملعرفة هنا .سابقأخص من املعرفة يف املعنى ال

ا  معدودأن املقلد ليس « وقد نقل ابن القيم عن ابن عبد الرب وغريه من العلامء  .معرتف هبا
وهـذا كـام قـال أبـو عمـر «   :قال ابن القيم » وأن العلم معرفة احلق بدليله,  من أهل العلم
 . ISH » ة عن الدليلاصلاحلتلفون أن العلم هو املعرفة فإن الناس ال خي,  رمحه هللا تعاىل

                                                 
 .٤١٨ ــ ١٢/٤١٧لسان العرب ) 1(
 . ٨٢ التعريفات )2(
 .١/٧عالم املوقعني إ )3(
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بـاملعنى األول ـ ألن املقلـد ال ,   كثـريٍ ـ مع أنه قد يكون ذا علـمًاوإنام مل يعدوا املقلد عامل
  .ا لغريهليدوإنام يأخذه تق,  وال بأدلته,  يأخذ علمه من مصادره

فهـو علـم قـائم عـىل النظـر ,  أخـص مـن املعنـى األول,  فالعلم عىل هـذا املعنـى الثـاين
هـو أكثـر وهـذا ,  ااقتناعـا ال تقليـد,  وأدلتهـا مـن مـصادرها وأخـذ األمـور,  واالستدالل

وقـد «   :وفيه يقول الدكتور مجيل صليبا,  العلوم املختلفةأهل ا لدى ًاملعاين تداوال واعتامد
 معرفــة عاميــة  :ألن املعرفــة قــسامن,   إن مفهــوم العلــم أخــص مــن مفهــوم املعرفــة :يقــال

)VulgaireH ومعرفــة علميــة)ScientifiqueH املعرفــةواملعرفــة العلميــة أعــىل درجــات  ,
  .IQH ». . . وهي التعقل املحض واملعرفة الكاملة

حيـث يطلـق هـذا Esprit ScientifiqueH,  الـروح العلميـة «  :ومن هذا املعنى قوهلم
تقــد وال يــسلم بحكــم إال بعــد حتقيقــه الــذي ال يع,  التعبــري عــىل العقــل املــنظم الواضــح

  .IRH والتدقيق فيه وإقامة الربهان عليه
بقـدر مـا هـو متعلـق ,  غـري مـرهتن بـاليقني أو عدمـه,  ويالحظ أن هذا املفهـوم للعلـم

 إذا قامـت عـىل مـنهج علمـي  أي أن املعرفـة تعتـرب علـام .م عليهباملنهج واألساس الذي قا
بغـض النظـر عـام إذا كانـت النتـائج يقينيـة أو ,   يف باهبـاوعىل أدلة علمية مقبولـة,  صحيح
             :حيـث قـال,  يف صـدر تناولـه ملـصطلح العلـم,   وقد رصح الدكتور صـليبا هبـذا .حمتملة

 . » . . .ا كان أو غري يقينينييقي,  ا كان أو تصديقاتصور,  امطلقالعلم هو اإلدراك « 
وهلـذا فالـشاهد عنـدي هـو ,   إىل املعنـى األول للعلـميعود بنـا » ًمطلقا« : غري أن قوله 

ال ,  ويعتـد بعلميتـه,   العلـم لكـي يعتـرب علـامبمعنـى أن » ا كان أو غري يقينييقيني«   :قوله
  .ا من األغالط يف نتائجه ومقرراتهملوكله سا,  ايشرتط فيه أن يكون كله يقين

,   األبحــاث العلميــةوعــن,  وعــن علــم مــن العلــوم » العلــم« وعنــدما نتحــدث عــن 
 ال خيطر عـىل بالنـا اشـرتاط العـصمة والـسالمة مـن ... وعن أهل العلم,  والنتائج العلمية

                                                 
 .٢/٩٩م الفلسفي  املعج)1(
 .١٠٢ نفسه )2(
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  .ال يف العلوم الرشعية وال يف غريها,  كل غلط أو خلل

ال يـذهب ,  وعنـد عـامل مـن العلـامء,  ا يف علم من العلوموعندما نكتشف غلطا أو أغالط
 فـال تنـايف إذا بـني العلـم  .وال ذلك العامل من علمه,   علميتهأحد إىل جتريد ذلك العلم من

  .وبني تطرق الغلط واالحتامل,  والعلمية
  : ﴿k l nm o  p    q  r s t u vويتأيد هذا املعنى بقوله 

w x y z { | } ~   _ ̀ a cb d e f   g 
h i j k l m n po ﴾ ]وال خيفى أن ما , ] ٨٣, ٨٢:النساء

,   ليس بمعصوم من اخلطأامء وأولو األمر من خالل تدبرهم للقرآن الكريميستنبطه العل
  .» لعلمه «: ومع ذلك قيل فيه ,  ا يف مجيع األحوالوليس قطعي

هو استعامل ,  وخاصة عند املتكلمني واألصوليني,  غري أن االصطالح الذي ساد واشتهر
  .افيام علم قطعا ويقين » العلم« 

,   وهـذا فاسـد,  تبني املعلوم عىل ما هو بـه :فقيل فيه , ختلف يف حدهوا«   :قال الشريازي
ألن التبني هـو تكلـف حتـصيل ,  فإنه ال يوصف بأنه تبني,  ألنه ال يدخل فيه علم اهللا تعاىل

  .وذلك يستحيل يف علم اهللا تعاىل,  اليشء
 ايئشـ عـرف  فكـل مـن .وهذا الـذي نختـاره«   . معرفة املعلوم عىل ما هو به :وقيل فيه
  .IQH » فقد علمه,  عىل ما هو به

ISH إىل البـاقالين وأيب يعـىلاأيض وينسب  .IRHوهو نفس التعريف الذي أخذ به الباجي
  ,

  .وقد ردده كثري من األصوليني فيام بعد
إال أن هــذا الــرشط ,   عــىل القطــع واليقــنيورغــم أن هــذا التعريــف ال يــنص رصاحــة

 الشريازي عىل إدخال علـم اهللا تعـاىل يف إرصار كام أن N » و بهعىل ما ه« : مضمن يف قوهلم 
                                                 

 .١/١٤٦ رشح اللمع )1(
 .٢٤واحلدود ,  ١٧٠ إحكام الفصول يف أحكام األصول )2(
 .٥٧٥انظر مسودة آل تيمية ) 3(
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  .ا حلقيقة األمرمطابق,   العلم عنده ال بد أن يكون يقينياحاسم يف أن,  هذا التعريف

,  وقد عمد عدد من العلامء إىل التنصيص الرصيح عىل القطع والتـيقن يف تعـريفهم للعلـم
 . كـام فعـل الـشريازيفاهتم  تعاىل مشمول بتعريدون أن يتكلفوا التنصيص عىل أن علم اهللا

الذي يقتيض خروج علم اهللا مـن ,  نجد ابن عبد الرب يستعمل لفظ التبني,  بل عىل العكس
  .التعريف

وكـل مـن  , َه هو ما استيقنته وتبينت :حد العلم عند املتكلمني يف هذا املعنى«   :قال أبو عمر
 . IQH » فلم يعلمه , ا تقليدمن مل يستيقن اليشء وقال به ,  وعىل هذا . فقد علمهاشيئاستيقن 

والعلـم هـو «   :يف عبـارة مـوجزة فقـال,  وقد مجع ابن حزم بني هذا التعريـف وسـابقه
 . » IRH . . .تيقن اليشء عىل ما هو عليه

دالني عىل ثبوت أمـر إىل درجـة ينمحـي ,  وقد جعل ابن العريب العلم واليقني مرتادفني
  .ISHامل املخالف وال يبقى له أثرمعها االحت

   .ITH  » العلم هو االعتقاد اجلازم املطابق للواقع«   :ويف تعريفات اجلرجاين
إنام هـو ,  الذي جيعل منه مرادفا لليقني,  يق املتشددوتعريف العلم عىل هذا النحو املض

إىل هـذا أشـار  و . وقد ساد واستتب له األمر عىل أيدي املتكلمـني .اصطالح متأخر طارئ
  .اقريبكام تقدم  ». . . حد العلم عند املتكلمني يف هذا املعنى«   :ابن عبد الرب بقوله

صـفة توجـب متيـز ) أي العلـم(املختار عند املتكلمني أنـه «   :وقال العالمة أمحد نكري
 . IUH  » وهم ال يطلقون العلم إال عىل اليقني .يشء ال حيتمل ذلك اليشء نقيض ذلك التمييز

  :هذه اآلياتكام يف ,   يف القرآن الكريماكثريوارد  والعلم بمعنى اليقني
                                                 

 .٤٥ جامع بيان العلم وفضله )1(
 .١/٣٦حكام اإلحكام يف أصول األ) 2(
 .١/٩٩, رشح صحيح الرتمذي عارضة األحوذي:  انظر )3(
 .٨٢ات  التعريف)4(
 .٢/٣٤٦, امللقب بدستور العلامء  جامع العلوم)5(
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﴿` a b  c d e ﴾ ]٦٢:الواقعة[.  
﴿g h i j k﴾ ]٢٦٠:البقرة[.  
﴿Ü Ý   Þ   ß à á ﴾ ]١٩  :حممد[ . 
﴿X Y Z [ \ ] ﴾ ]٢٠٣:البقرة[ . 

م يف القرآن عىل ما العلفقد أطلق ,  ولكن هذا ليس هو املعنى الوحيد للعلم يف القرآن
وكام يف قوله ,  ﴾ l m n po﴿  :م يف اآليةدكام تق,  ا بالرضورةليس يقين
 ¥﴿ : وقوله ] ٥:يونس[ ﴾ ´µ   ³ ² ± ° ¯﴿  :سبحانه

¦ § ̈ © ª ¬« ﴾ ]وقوله. ]١٠:املمتحنة : ﴿f g  h i kj  ﴾
 . ]٨١:يوسف[ ﴾  a b c d e f g h `﴿  : وقوله .]٣٣:النور[

ويمكـن أن يقـع  , مكـن أال يكـون هذه احلاالت يمكن أن يكـون يقينـا ويفالعلم يف كل
ألنـه  , وهـو مـع ذلـك علـم , ويمكن أن يقع فيه الغلـطــ وهو غالب ــ ا للواقع قا مطابصواب

  .متبع لقواعد العلم ومناهجه , قائم عىل النظر واالستدالل
 , حلقيقة األمـر ــ والبد –ا عىل ما كان يقينا مطابق , طلح العلمومعنى هذا أن قرص مص

كـام فعـل املتكلمـون  , فمن الغلط اعتباره املعنـى الوحيـد للعلـم , إنام هو اصطالح خاص
وهـو  , ا آخـر دوره وأمهيتـهحفقـد مـصطلُي ,  ثم إن هذا القرص ملفهوم العلم .واملتفلسفون

  .مصطلح اليقني
°ÏéÖ]V<< <

  :نهام فيهعىل عنرصين البد م , تتفق خمتلف التعريفات لليقني
  .ده جازما به إىل درجة يستحيل معها زعزعته أو تشكيكه فيام تيقنهِأن يكون معتقــ ١
  . حلقيقته وواقعهمتاماا مطابق , أن يكون األمر املتيقن صحيحا يف ذاتهــ ٢
مـع اعتقـاد أنـه ال يمكـن أن  ,  بأنـه كـذاالـيشءاعتقاد «   :ف اجلرجاجي اليقني بأنهِّرَعُي
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 .IQH» . . . . غري ممكن الزوال , ا للواقعمطابق , ذايكون إال ك

 .IRH ونقله بألفاظه , أمحد نكري هذا التعريف بتاممهوقد تبنى 
وتتـيقن  ,  فـاليقني عنـده هـو أن تتـيقن األمـر .وأصل هذا التعريف عند اإلمام الغـزايل

 .ISHوتتيقن استحالة خطئه , صحة يقينك
  .القضية عن دائرة اليقنيفإنه خيرج » سوار احلديديةاأل « وكل ثقب يتطرق إىل هذه

فهـام ضـدان ال  , لـشكوهلذا حرصت كثري مـن التعريفـات عـىل وضـع اليقـني مقابـل ا
ITH . اجيتمعان أبد 

 ﴾ a ̀ _﴿  :كـام يف قولـه تعـاىل , اليقني يف القـرآن الكـريموهبذا املعنى استعمل 
  .]٢٢ :النمل [﴾ Î Ï  Ð Ñ Ò﴿:   وقوله عىل لسان اهلدهد لسليامن]٤:البقرة[

وهـذا معنـى قـول  , يقني عىل هذا األساس ال جمال فيه للتفاوت والزيادة والنقصانوال
IVH » واليقني ال يتفاضل «ابن حزم وقولIUH » فاليقني ال يتبعض « :ابن عطية 

ومــن هنــا ذهــب املحققــون مــن املفــرسين إىل أن قــول نبــي اهللا إبــراهيم عليــه الــصالة 
مل يكــن عــن شــك وال لــنقص  , ]٢٦٠ :البقــرة[ ﴾ D E F G IH﴿  :لــسالموا

سـألتك ليطمـئن قلبـي بحـصول الفـرق بـني املعلـوم  « : قال القرطبيكام , يقني وإنام معناه
ة إىل رؤيــة مــا وذلــك أن النفــوس مستــرشف « :قــال ابــن عطيــةIWH »ا هانــا واملعلــوم عيانــبر
إىل اليقـني  , اليقـني العقـيل الربهـاينينتقـل مـنæcفهو عليـه الـسالم أرادIXH » بهخربت ُأ

                                                 
 .٨٢ التعريفات )1(
 .٣/٤٨٢جامع العلوم ) 2(
 .١/٤٣/٤٤املستصفى : انظر ) 3(
 .٢/٥٨٨املعجم الفلسفي جلميل صليبا : ً انظر مثال )4(
 .٢/٣٠٤ املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز )5(
 .١/٤١  املحىل)6(
 .١٣/٣٠٠م القرآن  اجلامع ألحكا)7(
 .٢/٣٠٢ املحرر الوجيز )8(
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 , ولكـن فيـه زيـادة انـرشاح وهبجـة, يف درجـة اليقـنيدةاوليس يف هذا زي , احليس العياين

  .﴾ J K  ML N O P Q SR﴿ : بالطمأنينة وهو ما عرب عنه إبراهيم 
 ]٦٠:البقرة[

أخذا ,  وحق اليقني,  قنيوعني الي , وعلم اليقني,  س يفرقون بني اليقنيوبعض النا
 l    m n o p q r s t﴿ : ثراكتاىل يف سورة العمن قوله ت

u    v w[   ﴾ ]٩٥ :الواقعة[ ﴾ ¤ £ ¢ ¡ �﴿: وقوله تعاىل, ] التكاثر[ . 
  :ذا عاين املالئكةفإ,   علم اليقني :فعلم كل عاقل املوت « :قال اجلرجاين يوضح ذلك

IQH » فهو حق اليقني  :تفإذا ذاق املو,  فهو عني اليقني 

 وعـني  . ما حيصل عن الفكر والنظر كعلمنا بوجود املاء يف البحر :علم اليقني «  :وقيل
  .كمـن مـشى ووقـف عـىل سـاحل البحـر وعاينـه ,  ما حيصل عن مشاهدة وعيـان :اليقني

 , كمن خـاض يف البحـر واغتـسل بامئـه ,  ما حيصل عن العلم واملشاهدة معا :وحق اليقني
IRH. » و كمن عرف احلق باملشاهدة واحتد بهأ 

 املعنى الواضـح الـذي تـشهد لـه ا أم .ا وختميناتوهنا أذواقال تعدو كوهذه التفريقات 
إنـام هـي لتأكيـد حـصول ,  فهو أن هذه التنويعات القرآنيـة يف العبـارة , استعامالت العربية

  .وهذا هو العلم احلـق ,  الصدق هذا هو عني :كام نقول , اليقني احلقيقي يف هذه احلاالت
  .فهي صيغ توكيدية ال غري

 , هي عبارة عن مبالغة وتأكيـد « :﴾ ¤ £ ¢ ¡ �﴿  :قال ابن عطية يف قوله تعاىل
 . ISH »  أن اخلرب هو نفس اليقني وحقيقته :معناه

  :وعني اليقـني , تأكيد يف اخلرب «  :قال,  ﴾ t u    v w﴿ : ويف قوله سبحانه
ITHN » غايتهحقيقته و 

                                                 
 .٤٨  التعريفات)1(
 .٥٨٩,  ٢/٥٨٨املعجم الفلسفي :  انظر )2(
 .١٥/٣٩٤  املحرر الوجيز)3(
 .١٦/٣٦٠ املحرر الوجيز) 4(
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 خاصـة يف هـذا  فائدةوهلا,  اعمومهي فائدة التوكيد  , التوكيديةوفائدة هذه األساليب 

وهـو لـيس بيقـني  , اويـسمونه يقينـ , ستبعاد ما يعتقده بعض الناس يقيناوهي ا , املوضوع
أحـسن مـا سـمعت  « :  من ذلك ما ذكره اإلمام مالك يف تفسري اللغو يف اليمـني قـال, حق
 , ثم يوجد عىل غـري ذلـك ,  يستيقن أنه كذلك أن اللغو حلف اإلنسان عىل اليشء :اذيف ه

IQH .  » فهو اللغو 

بنـاء عـىل أمـارات ومـستندات  , اأمـور »يـستيقنون  «ومعنى هذا أن بعـض النـاس قـد 
ولكـن  , وهم واثقون مطمئنون , وقد حيلفون عىل ذلك , ويعلنون أهنم عىل يقني , خادعة

كونـه  ,  وهلذا كان من العنـارص املكونـة لليقـني .عان ما تنجيل خالف ما تيقنوهاحلقيقة رس
وهـو حـق  , وهـو عـني اليقـني ,  فهذا هو علـم اليقـني,  مع استحالة نقضه .مطابقا للواقع

  .اليقني
 , واجلـزم بـالعلم ,  فـالعلم, وأقـىص درجـات اجلـزم , مراتـب العلـمواليقني هو أعـىل 

 ـــ  كـام أنـه لـيس حتـت اليقـني .ألنه ال درجة فوق درجـة اليقـني , اليقني أعالها , درجات
  .يقني ــ بمعناه املتقدم

ال يمكـن أن يدخلـه شـك وهو الـذيLواليقني أعىل درجات العلم «  :قال ابن عطية
 .IRH » بوجه

 , أو غـري مطـابق حلقيقـة األمـر ,  للنقضأو قابال , ًن قابال للشك والتشكيكفأما ما كا
  .اواعتقده يقين , احبه أنه عىل يقنيولو ادعى ص , يشء من اليقني يف فليس

 بعد ــ فإن إنكار اليقني , ال يعطي صفة اليقني احلقــ بغري رشوطه  ــ وكام أن ادعاء اليقني
إىل تشكيكات  ,  العقالء  وهلذا مل يلتفت أحد من .ال يرفع صفة اليقني ــ حتقق رشوطه
 Ø Ù ×﴿  :وكانوا كمن قال فيهم املوىل سبحانه ,  للحقائقاملنكرين , السفسطائيني

Ú Û Ü Ý Þ ß A B C D E GF H I   J       

                                                 
 .باب اللغو يف اليمني,  املوطأ )1(
 .١٦/٣٥٩ و ١٠٥ ــ ١/١٠٤  املحرر الوجيز)2(
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K L½ ﴾ ]اولو أهنم جاحدون عنادا واستكبار ,  مستيقنونفهم] النمل.  
à¿Ö]V<< <

 ولو اختلفت األلفاظ املعرب هبا , وال خالف فيه , املعنى االصطالحي للظن متفق عليه
مـن غــري أن  , ا مـن االعتقـادات واآلراءقر اسـتعامل الظـن فـيام كـان راجحـست فقد ا .عنه

  .اينتفي خالفه انتفاء قطعي
 , ك كخـرب الثقـةوذلـ , جتويز أمرين أحدمها أظهر من اآلخروالظن  «: يقول الشريازي
فيظهـر  , غري أن األظهر من حالـه الـصدق , ان كاذبوجيوز أن يكو , اجيوز أن يكون صادق

  .هذه احلالة هو الظن فاعتقاد الصدق يف IQH » أنه صادق
 .IRH » الظن هو االعتقاد الراجح مع احتامل النقيض « :ىوقال اجلرجان

  . غريهأخرى ٍفيدخل فيها هذا املعنى ومعان , وأما االستعامالت اللغوية والقرآنية للظن
  :الظن يف كالم العرب عىل قسمني «  :قال الباجي

  . ﴾ r s t u v﴿  :مثل قوله تعاىل ,  بمعنى العلم أن يكون :أحدمها
 ]٢٠ :احلاقة[

وللمظنـون مزيـة عـىل  , ولكنه من باب التجـويز ,  ليس بمعنى العلم :والرضب الثاين
ISHN » . . .سائر الوجوه التي يتعلق هبا التجويز 

 بـل يـستعمل بمعنـى , وليست معاين الظن يف كالم العرب منحرصة يف هـذين املعنيـني
 قال ابـن  . . .ويستعمل بمعنى اخلرص والتخمني , ويستعمل بمعنى الشك ,  أيضااليقني

 , كاوشـ,  النحـوي أن العـرب جتعـل الظـن علـام يـىوقـد حـدثنا أمحـد بـن حي «  :األنباري
 .ITH »  . . .اوكذب

                                                 
 .١/١٥٠  رشح اللمع)1(
 .٧٧ يفات التعر)2(
 .٢٨   احلدود)3(
 .٢/٦  عن تفسري القرطبي)4(
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 .IQH »والشك ويستعمل يف اليقني  «  :وقال اجلرجاين

 الـرأي املخـالف للـدليل  :ن يف اصـطالح املتقـدمنيبـالظواملـراد «  :وقال ابن عاشـور
IRHN »  . . .وهو الظن املسمى باهلوى , الرشعي 

  .تؤيد كل هذاــ وهي كثرية  ــ واستعامالت الظن يف القرآن
  :من ذلك ,  بمعنى اليقنيوردفقد 
  .]٤٦ :البقرة[ ﴾ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿
﴿É Ê Ë Ì Í Î ﴾ ]٥٣ :الكهف[.  
﴿t u v xw ﴾ ]٢٢ :يونس[.  
﴿O P Q R  S T U  V    ﴾ ]١١٨ :التوبة[.  
﴿Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ﴾ ]١٢ :اجلن[ . 

 : كام يف اآليات,  وورد الظن مفيدا معنى الشك
﴿ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î  ï ð  ñ ò ó 

ô ﴾] ٣٢ :اجلاثية[ . 
﴿~ _ ` a ﴾ ]٣٨ :القصص[.  
﴿f g h i j k l m n o p q r s t 
u v w x y ﴾ ]١٢ :الفتح[.  

 . ISH » ومن الكافر فهو شك , كل ظن يف القرآن من املؤمن فهو يقني « :قال الضحاك
  :مثل , وورد الظن بمعنى اخلرص والتخمني واهلوى

                                                 
 .٧٧  التعريفات)1(
 .٣٤٠  النظر الفسيح عند مضايق األنظار يف اجلامع الصحيح)2(
 .١٨/٢٧٠ عن تفسري القرطبي) 3(
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﴿[ \ ] ^    _ ̀ a b c d    e gf h i j k ml n   o p q ﴾ . 

  ]٢٤ :اجلاثية[
﴿v w x y   {z | } ~ _ ` a cb ﴾ ]٣٦ :سيون[ . 
﴿À Á Â Ã Ä Å ÇÆ  ﴾ ]٢٣ :النجم[ . 

 , ويف القرآن الكريم , وعىل الرغم من هذه املعاين املتعددة واملتفاوتة للظن يف كالم العرب
عـىل IQHL عند األصـوليني والفقهـاء واملتكلمـني والفالسـفة , فقد استقر معناه االصطالحي

IRHN »لظن عبارة عن أغلب االحتاملني ا «  :كام قال الغزايل , إفادة االحتامل الراجح 
áçß¿Ö]<læ^ËiV<< <

اخـتالف إذا كان املعنى االصطالحي للظن قد أصبح حمل اتفاق واسع بني العلامء عىل 
,  بعـضها أعـىل مـن بعـض , فإن هـذا املعنـى يـشتمل عـىل مراتـب ودرجـات,  ختصصاهتم
فـإن الظـن يتفـاوت ,  ن اليقـني ال يتفـاوت وال يتفاضـلا وإذا ك .أقوى من بعض وبعضها
بعضها ينزل حتـى ال يكـون فيـه مـن الرجحـان إال  , ويقع عىل درجات عديدة , ويتفاضل

  .طفيف وبعضها يعلو حتى ال يبقى بينه وبني اليقني إال فارق , اً طفيفاًقدر
ومتـى قويـت أدت إىل  , الظـن اسـم ملـا حيـصل عـن أمـارة « :األصفهاينيقول الراغب 

ISHN » ال يتجاوز حد التوهم , اجدومتى ضعفت  , العلم 
حتـى  ,  ختتلف باألشد واألضعفثباتمراتب الظنون يف النفي واإل « :وقال الشاطبي

  .ITH »  . . .إىل الشك وأتنتهي إما إىل العلم 
ودون مرتبـة  «  :حيـث يقـول ,  امليداين ذلـك أكثـرةويوضح األستاذ عبد الرمحن حبنك

حتـى  , الذي يقارب اليقـني أعالها  :والظن الراجح درجات  .اليقني مرتبة الظن الراجح
                                                 

 .١/٣٤  املعجم الفلسفي : انظر)1(
 .٢/١٤٤  املستصفى)2(
 .٣١٧  املفردات يف غريب القرآن)3(
 .٤/١٥٦ املوافقات) 4(
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 , وتتنازل الدرجات حتـى تنتهـي بأدناهـا اىل الفكر أن نقيضه ربام كان ممكنال يكاد خيطر ع

IQHN » وهي التي ليس بينها وبني الشك درجة 
ة  إهنا ترتاوح بني درج :نالا قوت درجات الظن تعبريا حسابياوإذا أردنا أن نعرب عن تف

 كـل مـا زاد عـىل  : وبعبـارة أدق .ودرجة تسعة وتسعني من املائة , واحد ومخسني من املائة
  .اخلمسني من املائة ومل يصل إىل املائة

وإنـام هـو درجـات كثـرية  ,  ال يعرب عن درجة واحدة مـن الرجحـان والغلبـةًافالظن إذ
هـا ممـا ال يـدخل يف مـسمى  وقد يكون بينها من التفاوت أكثر ممـا بينهـا وبـني غري .متفاوتة
 بـضوابط متييزهـا ـــ إن مل يتعـذر ـــ  ولكنها درجات يـصعب .كاليقني والشك والوهم , الظن

  .وأسامء خاصة هبا
ي التاميـز يف ـَهـو تقـسيم الظـن إىل مـرتبتني ظاهرتـ , فكل ما فعله بعض العلـامء , وهلذا
 ال أويقلــرتجح رجحانــا مــا يــ بــالظنويقــصدون  , وغالــب الظــن ,  الظــن :مهــا , الغالــب
  . من اليقنياقريبوقد يقوى حتى يكون  , اقوي وبغالب الظن ما يكون رجحانه  .امتوسط

  .IRH  »وغالب الظن أن تتزايد األمارات املوجبة للظن وتتكاثر « :قال الشريازي
          وغلبــة  .ألحــدها مزيــة عــىل ســائرها , والظــن جتــويز أمــرين فــام زاد «  :وقــال البــاجي

ISHN » زيادة قوة أحد املجوزات عىل سائرها  :الظن 
الظـن الغالـب يف العلـة  «  :نجار وهو يتحـدث عـن الرتجـيح بـني األقيـسةالوقال ابن 

 . ITH » يرتجح عن الظن غري الغالب
علم «  فسموها , ميزوا الدرجة القصوى من الظنــ ا من احلنفية وخصوص ــ وبعض العلامء

IUHL » الـنفس وتظنـه يقينـاعلـم تطمـئن بـه  «: كام يقول صدر الرشيعة ــ  وهوL » الطمأنينة
                                                 

 .١٢٥  ضوابط املعرفة وطرق االستدالل)1(
 .١/١٥٠ رشح اللمع )2(
 .١٧١  إحكام الفواصل)3(
 .٤/٧١٧  رشح الكوكب املنري)4(
 .٢/٣  التوضيح يف حل غوامض التنقيح)5(
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 ,  باحلديث املشهورًعادةويمثلون له  .IQH كام قال التفتازاين «يكاد يدخل يف حد اليقني  «وهو 

  . من مطلق خرب الواحد الصحيحًالذي هو أعىل درجة
  .ضع عديـدة مـن هـذا البحـثستتضح يف موا , وللتفريق بني مراتب الظن أمهية بالغة

كـام يظهـر  , وذات حكم واحد , وكأهنا درجة واحدة , فليس صوابا أن نتعامل مع الظنون
  .وخاصة من املتكلمني , يف كالم بعض العلامء وأحكامهم

Ô{Ö]V<< <

 وكـذلك لـيس فيـه , ولـيس فيـه تفـاوت , االصطالحي للشك حمـدد ومـضبوط املعنى
الرتجـيح دون التمكن مـن ,  » أو أكثر « احتاملني متساويني  فهو يعني الرتدد بني. اختالف
  .بينهام

  : وقيـل .هو الرتدد بني النقيضني بال تـرجيح ألحـدمها عـىل اآلخـر «  :يقول اجلرجاين
IRHN »وهو الوقوف بني الشيئني ال يميل القلب إىل أحدمها  , الشك ما استوى طرفاه 

وقـد  , ون النعـدام الـدليل عـىل أي واحـد مـنهامقد يك , وهذا التساوي بني االحتاملني
الشك اعتدال النقيضني عند  « : ويف هذا يقول الراغب .يكون لتعارض األدلة مع تكافئها

أو لعـدم  , وذلك قد يكون لوجود أمارتني متساويتني عنـد النقيـضني , اإلنسان وتساوهيام
ISHN »األمارة فيهام  

وإنام تتـساوى  , ا ذاتيا هلاال يكون تساويا حقيقي , تاألدلة واألماراوهذا التساوي بني 
 امطلقال  , إنام هو عند الناظر الباحث ,  وكذلك عدم الدليل واألمارة .يف نظر الناظر فقط

إىل عجـزه عـن معانـاة  , ويرجع تـردد العقـل بـني حكمـني «  : يقول الدكتور مجيل صليبا.
   .أو إىل قناعته باجلهل , التحليل

وال  , ألن كل شك جهل , إال أنه أخص منه ,  إن الشك رضب من اجلهل :لذلك قيل
 . ITH » عكس

                                                 
 .٢/٣  التلويح عىل التوضيح)1(
 .٦٨  التعريفات)2(
 .٣١٧  املفردات)3(
 .١/٧٠٥  املعجم الفلسفي)4(
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أو  , مـن تـساوي الطـرفني , فـون للـشكّوعىل هذا ينبغي أن حيمل ما يـنص عليـه املعر

كـام يف  , مما قد يوهم أن التساوي حقيقي ودائم , أو تساوي األمارتني , تساوي االحتاملني
 . IQH » ال مزية ألحدمها عىل سائرها ,  جتويز أمرين فام زاد :والشك «  :قول الباجي

ولعلــه مــن الــرضوري التنبيــه عــىل أن املعنــى اللغــوي للــشك أوســع مــن هــذا املعنــى 
ف اليقـني  فالشك يف األصل هـو خـال .االصطالحي الذي حرص الشك يف حالة التساوي

 , ل والـرتدد يف أمـر فمهـام كانـت درجـة االحـتام .ا فهـو شـك فكـل مـا لـيس يقينـ .وضده
  .أدخلته يف دائرة الشك

ــرارا ــريم م ــرآن الك ــى ورد يف الق ــذا املعن ــه  , وه ــام يف قول                                  ¢ ¡ �     ~ {﴿ : ك

ــونس[ ﴾         ¤ £ ــال القتبــي]٩٤:ي                   هــذا خطــاب ملــن كــان ال يقطــع بتكــذيب حممــد  «  : ق
IRHN »بل كان يف شك , F وال بتصديقه 

ــاىل ــه تع ــه قول ــصص[ ﴾ ¯ ® ¬ »            ª © ̈ § ¦﴿  :ومثل أي يف  «  :]١٠٤:الق
يف قوله تعـاىل حكايـة لقـولفهو مثل الظنISH »ريب من دين اإلسالم الذي أدعوكم إليه 

الظـن  «  : قـال القرطبـي]٣٨:القـصص[ ﴾ a ` _ ~﴿  :فرعون عن موسـى
ITHN » ألنه رأى من الرباهني ما ال خييل عىل ذي فطرة,  فكفر عىل الشك , هنا شك 

كالـشك يف  , موهذا املعنى الواسع للشك هو مـا يقـصده الفقهـاء يف كثـري مـن مـسائله
 .  والشك يف دخول الوقت .والشك يف عدد الركعات املؤداة , الطهارة مجلة وتفصيال

 الـرتدد بـني وجـود  :م بـهفمـراده , حيث أطلق الفقهـاء لفـظ الـشك «  :قال ابن القيم
  .IUH » ن أو رجح أحدمهاسواء تساوى االحتامال ,  وعدمهاليشء

 , يؤخـذ هبـا ويعمـل هبـا,  وإذا كانت الظنون الراجحة بمختلف درجاهتا يف الرجحـان
                                                 

 .٢٩:احلدود: وانظر , ١٧١ فصول أحكام ال)1(
 .٨/٣٨٧  عن تفسري القرطبي)2(
 .٨/٣٨٧  تفسري القرطبي)3(
 .١٣/٢٨٩  اجلامع ألحكام القرآن)4(
 .٤/٢٦  بدائع الفوائد)5(
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  .ال عمـل بـه وال اعتبـار لـه ـــ عىل املعنى االصـطالحي األولــ  فإن الشك واملشكوك فيه

 وهذا بطبيعـة احلـال IQH » شكوك فيه جيعل كاملعدوم الذي جيزم بعدمهكل م «  :قال القرايف
  .يات الرتجيح ومل يظفر بمرجح معتربإمكانإذا استنفد املجتهد والباحث كل 

فمـن بـاب أوىل مـا كانـت  , وإذا كان الشك املستوي الكفتني ال عمل به وال اعتبـار لـه
 وهـو , ا مرجوحـاا أو ظنـون ومهـالت وهو مـا يـسميه األصـوليكفته مرجوحة من االحتام

ــض ــراجحاأي ــوة يف الظــن ال ــب الق ــل مرات ــضعف تقاب ــب يف ال ــإذا وصــلت  . عــىل مرات  ف
  .يقـني النفـي والـبطالن , املرجوحية إىل أدنى درجاهتا انتقلت املسألة بعد ذلـك إىل اليقـني

  .IRH  امليداين عبد الرمحنكام يقول »تقفل الدائرة  «وحينئذ 
xéqÖ]V<< <

ــ ــالرتج ــارضديح عن ــرين التع ــذا فكالمهــم  ,  األصــوليني ق ــادةوهل ــع حــولًع ــا يق                        م
إنـام  ـــ بمعنـاه االصـطالحيــ إىل الرتجيح  وذلك أن اللجوء  .ًامع » التعارض والرتجيح «

ال مـع  , فإن الرتجـيح إنـام يطلـب عنـد التعـارض «  : يقول اآلمدي .يكون عند التعارض
ISHN » عدمه 

 إال مع وجود التعـارض فحيـث » أي الرتجيح «وال يكون  «  :وقال ابن النجار احلنبيل
  .ITH » با عىل وجودهال يقع إال مرت , ألنه فرعه , رتجيحانتفى ال , انتفى التعارض

تعارض حقيقـة وال  , هو تعارض األدلة الرشعية املعتربة , والتعارض املقصود عندهم
وتعذر  ,  وقع التعارض فإذا, نيتأو داللتني ظني , أو قياسني , كخربين , إال بني دليلني ظنيني

  . إىل الرتجيحَريِص , اجلمع
فـام ظهـرت  IUH »بيان قوة أحد الـدليلني عـىل اآلخـر  «  :هو ,  يعرفه الشريازيوالرتجيح كام

                                                 
 .١٠الفرق : الفروق)1(
 .١٢٥  ضوابط املعرفة)2(
 .٤/٣٢٠  اإلحكام يف أصول األحكام)3(
 .٤/٦١٦  رشح الكوكب املنري)4(
 .٢/٩٥٠للمع  رشح ا)5(
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  .واآلخر هو املرجوح , فهو الراجح , قوته عىل غريه

 وهـذا هـو , وإهـدار املرجـوح , ع لزوم العمل بـالراجحوبيان الراجح من املرجوح يستتب
أما الرتجيح فعبارة عن اقرتان أحد  «  : وهلذا قال اآلمدي يف تعريفه .الغرض من الرتجيح

  .IQH » بام يوجب العمل به وإمهال اآلخر ــ مع تعارضها ــ الصاحلني للداللة عىل املطلوب
أي ميلهـا حـني  , ه رجحـان كفـة امليـزان ومنـ, وأصل الرجحان يف اللغـة الثقـل وامليـل

 متـزن إذا كـان ثقـيال , صـف العقـل بالرجاحـةومنـه يو , خـرىحتمل أثقل مما يف الكفة األ
  .التفكري والنظر

 IRH »  رجـح امليـزان : من قـوهلم .لتمييل والتغليباالرتجيح يف اللغة هو  «  :سنويقال اإل
 .التقريب والتغليب 

والتـي اسـتعملها  , طلحات التـي عليهـا مـدار هـذا البحـثوبعد أن تناولت أهم املـص
ل إىل توضـيح تقـنأ ,  نحـن بـصددهي الـذوضـوعاملتقدمون للداللة عـن بعـض جوانـب امل

  :ومها , برمتها ــ موضوع البحث ــ  للتعبري عن هذه النظريةامذين اخرتهتلاالصطالحني ال
 عـىل ام والتغليب? وملـاذا اخـرتهت فامذا أعني بالضبط بكل من التقريب .التقريب والتغليب

 قـديامغريمها? وما مدلول هذين اللفظني? ومـا موضـعهام يف االسـتعامالت االصـطالحية 
 ?احديثو

gè†ÏjÖ]V<< <

  :املعاين اآلتية , ييتضمن مصطلح التقريب عند
نا األدلـة والرباهـني ُلِوذلـك عنـدما توصـ , اليقني يف االعتقادات واألحكاممقاربة  ــ ١
 , يتالشـى معهـا االحـتامل املخـالف , ائج وحقائق عىل درجة عالية من الصحة والثبوتإىل نت

ــرة االســتحالة , امتامــوإن كــان ال ينمحــي  ــه يبقــى جمــرد احــتامل  .وال يــدخل دائ  غــري أن
ه فـام نعتقـده أو نحكـم بـ  .اجـدإما يقوم عىل سند ضعيف و,  ما عديم الدليلإ,  وافرتاض

                                                 
 .٤/٣٢٠  اإلحكام)1(
 .٤/٤٤٥  هناية السول يف رشح منهاج األصول)2(
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 . ألن األدلة قربتنا من اليقني,  تقريبيف هذه حالة هو رضب من ال

والفرق بـني ,  عىل صورة قريبة من صورته احلقيقية الكاملة,  وتصوره,  إدراك أمر ما ــ ٢
,   وأصـل احلكـملتقريـب األول يتعلـق بأصـل املعتقـدهو أن ا,  ملعنى السابقاهذا املعنى و

فليس ,  سألة هنا يكون معلوما ثابتاصل املبينام أ,  بصحته أو بخطئه,  ه أو بنفيهإثباتيتعلق ب
أو ,  أو شـكله,  أو بعض جزئياته,  وإنام التقريب يتعلق ببعض تفاصيله,  هو حمل التقريب

أو ,   فـإذا تطـرق يشء مـن الـنقص.  ومتام تصورهأو غري ذلك مما يمثل متام األمر,  مقداره
  .اتقريبيوالتصورله يكون  فإن اإلدراك,  نباالحتامل إىل بعض هذه اجلوا

أو قريب إىل ,  اجد قريب وإلتيان بالعمل املطلوب عىل نح وهو ا :التقريب العميل ــ ٣
  .من الصورة املطلوبة واملنشودة,  أقىص حد ممكن

  . مقاربة التامم واملنتهى دون الوصول إليه :وهذه املعاين جيمعها معنى مشرتك وهو
gé×ÇjÖ]V<< <

,  وتقديمه عـىل غـريه يف االعتبـار,  أو بأحد أمور,  أما التغليب فهو األخذ بأحد أمرين
ــب ــذا التغلي ــة تقتــيض ه ــارات. ملزي ــة واألم ــذا يف األدل ــون ه ــون ,   ويك ــون يف الظن ويك

 إن شـاء اهللا اقريبـوسـيأيت البيـان والتمثيـل ,  والـصفاتويكون يف املقـادير ,  واالعتقادات
  .تعاىل

غالب ,   الظن« مصطلحات شبيهة هباممع ما سبقهام من ,  وبمقارنة هذين املصطلحني
           يــشتمالن عــىل عــدة ,  نجــد أن هــذين املــصطلحني املختــارين عنــدي,  » الرتجــيح,  الظــن
  :تظهر من خالل املقارنات اآلتية,  مزايا
مصطلحا التقريب والتغليـب يتـضمنان مـن املعـاين أكثـر وأوسـع ممـا ,  بصفة عامة ــ ١

  .والرتجيح,  وغالب الظن ,  الظن :تتضمنه مصطلحات
وجـدنا لفـظ األول يتـضمن معنـى القـرب مـن ,  فإذا قارنا التقريـب مـع غالـب الظـن

            ال خيتلـف عـن » غالـب الظـن«  بل إن لفظ . بينام لفظ الثاين ال يتضمنه,  اليقني ومن التامم
ا ال يفـرق أكثـر وهلـذ,  االذي يقتيض أن يكون غالبا راجح,  صطالحيبمعناه اال » الظن« 
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,  أو الـيشء,   وكـون األمـر .عنـى واحـدويـستعملوهنا بم,  العلامء بني الظن وغالب الظـن

ا يف مواضـع مـن كام سـيأيت مبينـ , أمهيتها وآثارهامسألة هلا  , أو من التامم,  من اليقني قريبا
  . خاصا هباا اساممهؤ وإعطا متييز درجة التقريب هذهاجدوهلذا كان من املفيد  , هذا البحث

إىل جانــب األحكــام العلميــة ,  شــياءأضــف إىل هــذا أن التقريــب يــشمل األفعــال واأل
بيـنام ,  هو القـرب مـن متـام األصـل,  وجيمع ذلك كله ميزان واحد,  واالعتقادات النظرية

,  ا عـىل الظنـون واالعتقـاداتيبقى مقـصور , عنى القرب من اليقنيلناه مَّإذا مح , غالب الظن
  . والترصفاتشياءدون األ

 . اأيض جارية فيام بني الظن والتغليب خريةملالحظة األاوهذه 
فـإن العلـامء ضـيقوا معنـاه ,  فرغم أنه يف اللغة يعني التغليـب كـام تقـدم,  وأما الرتجيح

وأن يكون عنـد تعارضـها ,   أن يكون بني األدلة الرشعية الظنية : بقيدين مهااالصطالحي
وتطبيقـات أوسـع كـام ,  ت أكثـرفقد عنيت به وأدخلت فيـه حـاال,  يبأما التغل,  كام تقدم
  .سيأيت
ربا ُفـيام اعتـ,  يتـضمنان عنـرصي اعتبارمهـا,  من حيث اللفظ,  التقريب والتغليب ــ ٢
يرجع إىل عنرص القرب من األصـل ,   فاألخذ بالتقريب .ومها عنرصا القرب والغلبة,  فيه

وهـو عنـرص ,   كـان موجبهـاًاّأيـ,  يرجع إىل عنـرص الغلبـة,  تغليبواألخذ بال,  ومن التامم
وهلـذا حيتـاج إىل ,  كام يف لفظ التغليب,  ولكنه غري ظاهر يف اللفظ,  موجود يف معنى الظن

الظـن تغليـب ألحـد جمـوزين «   :عـىل نحـو مـا فعـل الـرازي حيـث قـال,  كشف وإظهـار
  .IQH »  التجويزيَظاهر
ممـن مل  اوخـصوص,  سـا وتشويـشا عنـد كثـري مـن النـاسحيدث التبا » الظن« لفظ  ــ ٣

اء يف القرآن واحلـديث مـن ذم بسبب ما ج,  يتمرسوا باصطالحات املتكلمني واألصوليني
حـني ,   مـا وجـدت النـاس يـستغربون ويـستنكروناكثـريو,   وحتـذير منـههني عنـه وللظن

,  آن الكريم ظنيـةوأن بعض معاين القر,  يسمعون أن بعض األحكام الرشعية إنام هي ظن
 ولــيس يف اصــطالح التقريــب والتغليــب يشء مــن االلتبــاس  ,وأن العمــل بــالظن واجــب

                                                 
 .١/١٣ املحصول )1(
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  .والتشويش

 » التقريـب والتغليـب « يف اختيـاري ملـصطلح  أيـضاال أنكـر أين راعيـت,  ًاوأخـري ــ ٤
  :جانبني ال خيلوان من فائدة مها

وهـو مـا ,  والتطـابق الـوزين,  يمـن حيـث التجـانس اللفظـ,  اجلانب الفني والذوقي ــ ١
  .يسهل احلفظ والتداول

,  فـإذا كـان يف هـذه النظريـة,  للتنبيه عىل اجلدة يف املسمى,  التامس اجلدة يف االسم ــ ٢
فمـن الالئـق أن يـنعكس ,  كـام أرشت إىل ذلـك يف التقـديم,  جوانب من اجلـدة والتجديـد

  .ذلك ويظهر يف تسميتها
مل يـرد فيهـا التعبـري ,  الحات واالستعامالت العلميـة القديمـة أن االصطوهذا ال يعني

بل نجد استعامل هـذين اللفظـني ,  بالتغليب والتقريب عن بعض ما قصدت هبذه التسمية
ستعمالن بمعان من صميم ما ُا يوأحيان,   موضوعنا وعن بعض جوانبهبمعان ال تبعد عن

ضـافة إىل باإل,  ئل جزئيـة ومتقطعـةويف مـسا,  ولكنهام يـستعمالن متفـرقني,  نحن بصدده
ا يـب ـ بمختلـف مـشتقاته ـ أكثـر ورودوإن كان التغل,  اكون هذا االستعامل قليال ومغمور

  . عديدة يف خمتلف فصول هذا البحثأمثلةوسرتد ,  وخاصة عند الفقهاء,  من التقريب
ح وجعلــه مقابــل املــصطل,  وقــد أورد الــدكتور صــليبا مــصطلح التقريــب يف معجمــه

                      :ومنهــا,  وذكــر خمتلــف املعــاين التــي يــدل عليهــاApproximationHL(الفرنــيس 
ويطلق يف الرياضيات عـىل الكميـات ,   إدناؤه من احلقيقة :ثنيَدْوتقريب اليشء عند املح« 

ــصحيحة ــة مــن الكميــات ال هــو املنــسوب إىل ApproximatifH( والتقريبــي , القريب
 ويطلــق اصــطالح ,  مــن الكــاملاًئي فــشاشــيئطلــق عــىل املعرفــة التــي تتقــرب وي,  التقريــب

وإن ,  عىل القـانون الـذي يكتفـي بـالقيم التقريبيـةLoi approche'H(القانون التقريبي 
  .IQH » ًمتاماكانت غري صحيحة 

                                                 
 .٣٢٥ , ١/٣٢٤ املعجم الفلسفي )1(
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قـد أخـذوا بمبـدأ ـــ  متقـدميهم ومتـأخرهيم ـــ أريد يف هـذا البـاب أن أظهـر أن علامءنـا
َّوأن أخـذهم هـذا كـان مـسلام ومطـرد,  تغليب يف خمتلف العلوم اإلسـالميةالتقريب وال ُ ,  اَّ

,   احلـديث :وهي,  ولكنه كان أظهر وأنضج يف العلوم الثالثة التي مثلت هبا يف هذا الباب
ا لطبيعتهـا نظـر,  ن غريها لألخذ هبذا املبدأوذلك لكوهنا أحوج م,  وأصول الفقه,  والفقه
 » العمليـات«  مـا نجـد العلـامء يف هـذه املجـاالت الثالثـة يـرصحون بـأن اكثـري و .العملية

 . وأن العمل بالراجح متعني,  وأن الظن يوجب العمل,  تكفي فيها غلبة الظن
 مثلةيعترب أحسن جمال لتقديم األ ــ بفصوله الثالثة ومباحثه املتنوعةــ  كام أن هذا الباب

  ولــذا فقــد حرصــت فيــه عــىل اختيــار,  التطبيقيــة لنظريــة التقريــب والتغليــبالتوضــيحية
بطبيعة ــ  ومل أحرص,   للنظريةحا ومتثيالاإيضولية األكثر املسائل احلديثية والفقهية واألص

,   العمـل بالتقريـب والتغليـباكافة القضايا والتطبيقات التي دخلهعىل استقصاء  ــ احلال
إذا ثبتـت النظريـة واتـضح ,   التقـيص كام أنـه ال فائـدة عنـدي مـن, فهي أكثر من أن حتىص

  .رسياهنا
هـي أن اخلطـأ و,  قبـل الـدخول يف هـذا البـاب اأيـض البد من التنبيه عليها أخرىنقطة 
يمكـن أن يكـون يف تطبيقـات ,  ممكـن فـيام سـأقدمه مـن تطبيقـاتــ  اًولو جزئيــ  التطبيقي

 اأيضولكن ,  ًطأ مسلاموقد ال يكون اخل,   وتطبيقي أناأو مني ومن فهمي,  العلامء أنفسهم
بمعنى أن املثال التطبيقي قـد يكـون حمـل خـالف واقـع أو ,  ال يكون صواب املسألة مسلام

هـو أن وجـود خطـأ مـا يف بعـض تطبيقـات نظريـة التقريـب ,   والذي أريد تأكيـده, حمتمل
 عـىل َ البتـةال تأثري لـه,  رد خالفومن باب أوىل أن يكون يف سالمة التطبيق جم,  والتغليب

  .أصل النظرية وعىل صحتها وسالمتها
قواعـد وضـوابط ا منـه الفـصل املخـصص لوضـع وخـصوص,  عىل أن يف الباب الثـاين
  .طأ والصواب يف كثري من التطبيقاتما يساعد عىل تبني اخل,  لنظرية التقريب والتغليب
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يمكـن ,  ع العلـوميويف مج,   صحة قطعيةالقواعد العلمية الصحيحة وال خيفى أن مجيع

ــزاع,  أن تتعــرض لتطبيقــات غــري صــحيحة وهــذا ال يــرض تلــك ,  أو يبقــى يف صــحتها ن
وهـو مـا ,  والرباهـني املعتمـدة يف باهبـا,  إذا قامت عىل األدلة الصحيحة,  القواعد يف يشء

أدلـة  «ل وهـو فـص,  ًسأخصص له فصال آخر مـن فـصول البـاب الثـاين إن شـاء اهللا تعـاىل
  .» النظرية
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هو املجال الذي جتىل فيه قبـل  ــ أو علوم احلديث ملن أراد التفصيل ــ لعل علم احلديث
 جيـزم أن وضـع دارس ويكـاد الـ . بالتقريـب والتغليـب يف العلـوم اإلسـالميةُغريه العمـل

ولـو ,  الضوابط والقواعد للعمل بالتقريب والتغليب قد بدأ عىل يد املحدثني نقاد األخبار
 وأخبـار  .لـق بأخبـار اآلحـادوبالـذات فـيام يتع,  اعد وضوابط خاصـة هبـذا املجـالأهنا قو

أو ,  ٍ آحـادُ فهـو خـرب . نقل بطريق ال يبلـغ درجـة التـواترهي كل خرباآلحاد يف اصطالحهم 
  . واحدُخرب

وأثـارت ,  ثني واألصـولينيِّ مـن دراسـات املحـداكبريا  حيز» خرب الواحد «شغل وقد 
إىل ,   حجيــة خــرب الواحــدإثبــات فمــن معركــة  .علميــة خــصبة وحــادةقــضاياه جمــادالت 

ــه ــصحيحه وقبول ــة حــول رشوط ت ــديل ,  النقاشــات الدقيق ــذه إىل مباحــث التع ــن ه وم
إىل النقاش الذي مل يغلق بعد ,  والتجريح التي هي مداخل كل تصحيح أو تضعيف للخرب

  .حول إفادة خرب الواحد بني الظن واليقني
ا ا وكاشــفمتلمــس,  وعنــد جــوهر اخلــالف فيهــا,  د هــذه القــضاياوســأقف وقفــات عنــ

  .خليوط نظرية التقريب والتغليب يف هذا املجال
لـن أقـف ,  اة خرب الواحد ووجوب العمل بـه رشعـوهي حجي,  غري أن القضية األوىل

وآل إىل التــسليم  , وانتهــى اخلــالف فيهــا,  أن املــسألة قــد حــسمت أوهلــام  :عنــدها لــسببني
  إن اإلمجـاع قـد انعقـد عـىل  : وبـذلك يمكـن القـول . األخذ بخرب الواحد يف اجلملةبوجوب

وأمجع أهـل العلـم مـن أهـل  « :  يقول ابن عبد الرب .كام رصح بذلك كثري من العلامء,  هذا
عىل قبول خرب الواحد العدل وإجيـاب العمـل ,  فيام علمت , الفقه واألثر يف مجيع األمصار

إال اخلـوارج ,  يع الفقهاء يف كـل عـرص مـن لـدن الـصحابة إىل يومنـا هـذا عىل هذا مج. . به
  .IQH » ًرشذمة ال تعد خالفا,  وطوائف من أهل البدع

                                                 
 .١/٢ التمهيد )1(
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وأن اخلـالف ,   عىل هـذه املـسألة منعقـد منـذ الـصدر األولويؤكد ابن حزم أن اإلمجاع
فـإن مجيـع أهـل «   ول ويف هـذا يقـ .مـع متكلمـي املعتزلـة,  فيها مل يظهر إال يف القرن الثاين

,  جيري عىل ذلك كـل فرقـة يف علمهـا, F اإلسالم كانوا عىل قبول خرب الواحد الثقة عن
حتـى حـدث متكلمـو املعتزلـة بعـد املائـة مـن ,  كأهل السنة واخلوارج والـشيعة والقدريـة

 يتـدين بـام يـروي عـن IQHولقـد كـان عمـرو بـن عبيـد,  فخالفوا اإلمجـاع يف ذلـك,  التاريخ
 ـــ يف احلقيقـة ـــ فاإلمجاع,  وهكذا IRH »  هذا أمر ال جيهله من له أقل علم, سن ويفتي بهاحل

ال ينقـضه وال يـرضه مـا ,  منعقد عىل صحة العمل بخرب الواحـد يف سـلف األمـة وخلفهـا
وقد صـح اإلمجـاع مـن «   : يقول ابن حزم, ظهر من تشويش خالل القرنني الثاين والثالث

  .ISH » نعم وممن بعدهم عىل قبول خرب الواحد , الصدر األول كلهم
وقد تـواىل  ,  هو أن املسألة قد أخذت كفايتها من البحث الواسع الدقيق :السبب الثاين

ومجعـوا وبينـوا كـل مـا ,  احديث وقديامعىل بحثها املحدثون واألصوليون وغريهم من العلامء 
 وأصـبح  .افشفوا وكفو,  بمقتضاهولزوم العمل يمكن أن يستدل به عىل حجية خرب الواحد 

  . إن وجوب العمل بخرب الواحد مسألة قطعية ال غبار عليها :نا القول بكل اطمئنانإمكانب
أن أرى أي  دون,  اإثباتـا وقـدمني الـذين أشـبعوا املـسألة بيانـويكفي أن أشري إىل بعض املت

 أحـرث يف األرض خاصة وأن من عـاديت أال,   اخلوض يف املوضوع وتفاصيلهعادةدافع إل
  .املحروثة

 فقـد تناولـه  .ولعل اإلمام الشافعي هو أول من اعتنى باملوضوع عناية مفصلة وحمـررة
اجلـامع  « ثم تناوله اإلمام البخاري يف , » اختالف احلديث « و» األم «و ITH » الرسالة «يف 

ستدل والتـي يـ , ل األحاديـث التـي رواهـاومن خال,   من خالل ترامجه املركزة» الصحيح
              ثـم نجـد أبـا احلـسني البـرصي .» كتـاب أخبـار اآلحـاد «وذلك يف ,   يف املوضوعًعادةهبا 

                                                 
 .هــ ١١٦, املتوىف سنة  هو شيخ املعتزلة)1(
 .١/١١٤ اإلحكام )2(
 .١/١١٤ اإلحكام )3(
 . وما بعدها٤٠١ وما بعدها , وص ٣٨٣الرسالة ص :  انظر )4(
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 وهو معتـزيل كـام ال  .IQHعن وجوب التعبد بخرب الواحدطوال  يدافع م» ٤٣٦املتوىف سنة  «

 , IRHبـهفتناول املوضوع يف غـري واحـد مـن كت) ٤٦٣ت( ثم جاء اخلطيب البغدادي  .خيفى
ومـن قـوة ,  مـن األدلـة,  فقـد اجتمـع عنـده مـا تفـرق عنـد غـريه) ٤٥٦ت (أما ابن حـزم 

  .ISHومن تفنيد للقول املخالف,  االستدالل عىل وجوب العمل بخرب الواحد الثقة
وخاصة من أهل القـرنني الثالـث ,  وهناك عدد من العلامء خصوا هذه املسألة بكتب مستقلة

ولداود بـن عـيل الظـاهري ,  ITH )خرب الواحد(ألف ) ٢٢١ت (بن أبان منهم عيسى ,  والرابع
ومـنهم عـيل بـن ,  IUH )اخلرب املوجب للعلم(و ) لواحداخرب  ( :كتابان يف املوضوع) ٢٧٠(

كتـاب  ( : وللحـافظ ابـن عبـد الـرب .IVH)خرب الواحد(له ) ٣٠٥ت (موسى القمي احلنفي 
  .) خرب الواحدإثباتالشواهد يف 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٣٩ ــ ١٣٨ , ٢/٩٨ املعتمد )1(
 .١٠٣ ــ ٩٦ , وكتاب الفقيه واملتفقه ٣١ ــ ٢٦لرواية الكفاية يف علم ا:  انظر )2(
 .١٣٨ ــ ١/١٠٩اإلحكام :  انظر )3(
 .٧٣ أصول الفقه , تارخيه ورجاله , للدكتور شعبان حممد إسامعيل ص )4(
 .٣٠٥ الفهرست البن النديم )5(
 .٢٢ للدكتور طه جابر العلواين ص,  أصول الفقه اإلسالمي , منهج بحث ومعرفة:  انظر )6(
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يتمثــل ويــتجىل يف التعــديل ,  حجــر األســاس يف عمــل املحــدثني بالتقريــب والتغليــب
 ,  فغري خاف أن أساس القبول والرد لألحاديث هـو تعـديل الـرواة وجتـرحيهم, والتجريح

  .لتجريح عكسهوا , لراوي بالصفات التي تقتيض تصديقه فيام يرويلوالتعديل هو احلكم 
فهـو حيتـاج إىل بـرص ,  أشبه ما يكون باحلكم القضائي,  واحلكم بالتعديل أو بالتجريح

,  وحيتـــاج إىل مجـــع كثـــري مـــن املعلومـــات عـــن الـــراوي ودراســـتها ومتحيـــصها,  ونظـــر
  .واستخالص نتيجتها بكل نزاهة وجترد

القـايض يف نازلـة ا مـن حكـم عديل أو التجريح أخطر وأشد تعقيدواحلق أن احلكم بالت
وال حيكـم عـىل ,   ذلك أن القائم باجلرح والتعـديل ال يبـت يف نازلـة حمـددة, معينة وحمددة
,  بأفعاله وأقواله وأحواله التي ال تعد وال حتىص,  بل حيكم عىل شخص برمته,  فعل معني

 , لـكوقد متتد يف املكـان مـا يـشبه ذ,  قد تكون ممتدة يف الزمان عىل مدى عرشات السننيو
,  ولـو يف حـدود قليلـة,  التنوع والتقلب الذي ال يكاد يشذ عـن سـنته أحـد أضف إىل هذا

يـتامدى  تـارة  .وتارة واقع يف املعصية,  وتارة فاتر عنها,  فاإلنسان تارة مقبل عىل طاعة اهللا
 وقـد يكـون يف , وهو تـارة متـيقظ وتـارة غافـل,  وتارة يسارع باإلقالع والتوبة,  افيها زمن

 أخـرىوقـد تـأيت عليـه يف فـرتة ,  رتة من حياتـه صـايف الـذهن جيـد احلفـظ واالسـتيعابف
 وقد يكون يف هدوء واطمئنان يـدري مـا يقـول , أسباب الرشود والغفلة من هم وغم وأمل

 ... وقد يكون يف غضب وانفعال يتفلت معهـام زمـام االتـزان والـضبط,  ويضبط ما يلفظ
  .وهكذا

           :فقـال,  ي عـىل يشء مـن هـذا التنـوع والتقلـب يف أحـوال النـاسوقد نبه اإلمـام الـشافع
,  أخـرىوللناس حاالت تكون أخبارهم فيها أصح وأحرى أن حيرضها التقوى منها يف « 



gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ<l^ÏéfŞi<< <TU
وتلك عند خوف املـوت  , وغفلتهم أقل , وفكرهم فيها أدوم , ونيات ذوي النيات فيها أصح

  .IQH »  احلاالت من احلاالت املنبهة عن الغفلةوغري تلك , وعند ذكره , باملرض والسفر
 عىل أحد بالتعديل أو التجريح أمـرا مـستحيالوحتى ال يبقى احلكم العام ,  ألجل هذا
 ـــ إىل حـد مـا ـــ جلـأ العلـامء إىل وضـع قواعـد وضـوابط ومقـاييس تـسهل,  أو كاملستحيل

وهـو بيـت القـصيد  ـــ ذلك وأهم  .بتجريح الرواة وتعديلهم,  إصدار أحكام علمية دقيقة
  .األخذ بقانون التقريب والتغليب ــ عندي

حتى يقـارب العـصمة ,  فمن كان من رواة احلديث عىل أعىل درجات العدالة والضبط
كمـشاهري الـصحابة وكبـار ,   والبحـثاعترب تعديلـه أمـرا فـوق النقـاش,  لسالمة التامةوا

  . أعـىل منـازل الثبـوت والـصحةثهم منـزال ويكـون حـدي .علامء األئمةوال,  علامء التابعني
,  القطـع ومن هنـا ذهـب بعـض العلـامء إىل أنـه يفيـد  .يقارب يف قوة ثبوته قوة املتواترفهو 

 قـال  .ا ملجرد أن يوجد يف سنده راو واحد من هـذا املـستوىوبعضهم يعترب احلديث قطعي
,  )ادة خرب لواحد للقطعأي القول بإف(بعض الشافعية ذلك وحكى السهييل عن «   :السيوطي

أبـو  وحكـى الـشيخ , وإال فال يوجبـه,  لك وأمحد وسفيانبرشط أن يكون فيه إمام مثل ما
,   عـن ابـن عمـرعن بعض املحدثني ذلـك يف حـديث مالـك عـن نـافع) التبرصة(إسحاق يف 

 . IRH » هِهْبِوش
,  نواع الـصحيحما اعتربه احلاكم النيسابوري هو الدرجة األوىل من أ,  ومن هذا الباب

ثم يرويه ,  له راويان ثقتان فأكثر, F ما رواه صحايب مشهور عن رسول اهللا« وهو عنده 
ثـم يرويـه عنـه مـن  , راويان ثقتـان فـأكثر اأيضله ,   عن الصحابةروايةعنه تابعي مشهور بال

  .ISH » املشهور أتباع األتباع احلافظ املتقن
 هـذا مـع العلـم  .رب تعديلهم فوق النقاش أو يكـاديعت,   القمم من الرواةؤالءفأمثال ه

  .وال أحـد ينجـو مـن اهلفـوات والعـوارض البـرشية,  أنه ال عصمة ألحـد سـوى األنبيـاء
                                                 

 .٣٩٣ الرسالة ص )1(
 .١/٧٥لراوي ا تدريب )2(
 .٢٧ص ) مقدمة رشح صحيح مسلم للنووي: انظر ( املدخل إىل كتاب اإلكليل )3(
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  .اضبطولكن من الناس من يتزكى ويسمو حتى يشارف العصمة عدالة و

والناس كإبـل ,   واستقامة قليلاطضبغري أن هذا املستوى الذي يقارب الكامل حفظا و
,  فـيام بيـنهم,   وسائر الرواة ختتلط أحـواهلم عـىل تفـاوت يف ذلـك .مائة ال جتد فيها راحلة

اجلـرح والتعـديل سـوى العمـل وها هنا ال يبقـى أمـام أئمـة ,   من وقت آلخرويف أنفسهم
ومن غلبت عليـه صـفات الـضبط ,   فمن غلبت عليه صفات العدالة فهو عدل .بالتغليب

فهـو ,  وكثر عنده اخللل والزلل,  ه صفات القصور والتقصري ومن غلبت علي .و ضابطفه
فإذا كان األغلـب مـن أمـره ظـاهره اخلـري «  : ~ يقول اإلمام الشافعي . ح املرتوكَّاملجر
 وإذا  . ألنـه ال يعـرى أحـد رأينـاه عـن الـذنوب .وإن كان فيه تقصري عن بعض أمره,  ُقبل

 وقـال IQH ». . الجتهاد عىل األغلب مـن أمـرهفليس فيه إال ا , الذنوب والعمل الصالحخلط 
 وآخـر  .خيتلـف فيـهفهـذا ال ,   رجـل حـافظ مـتقن :الناس ثالثـة«   :عبد الرمحن بن مهدي

,   هذا عـن سـفيان الثـوريُومثلIRHN » فهذا يرتك حديثه ,  والغالب عىل حديثه الوهمُمـُهـَي
فهـو حـافظ ,  ب عىل الرجل احلفـظإذا كان الغال,  ليس يكاد يفلت من الغلط أحد«   :قال

 .ISH »  وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك .وإن غلط
وكـان ,  باب فيمن رجع عن حديث غلط فيـه«   :)١٤٤ص (للبغدادي ) كفايةال(ويف 

 . » الغالب عىل روايته الصحة أن ذلك ال يرضه
 وايـةرباب ترك االحتجاج بمن غلب عىل حديثه الشواذ و«   :)١٤٠ص(وعكس هذا 

 . » املناكري والغرائب من األحاديث
ِمـن «   :فكـان مـنهم ,  الـرواة الـذين تـرك حـديثهمأصـنافوقد حتدث اإلمام مـسلم عـن  َ
كـان  , لكفإذا كان األغلب مـن حديثـه كـذ«   :إىل أن قال «الغالب عىل حديثه املنكر أو الغلط

  .ITH » هِلَمستعم  والِِه مقبولَغري , مهجور احلديث
                                                 

 .٤٩٣ الرسالة )1(
 .١٤٣ص ) الكفاية( ذكره اخلطيب البغدادي يف )2(
 .١٤٤ الكفاية ص )3(
 .٥٧ ــ ٥٦ مقدمة الصحيح )4(
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فهو معـدل مقبـول ,  فمن غلب عليه احلفظ والضبط والصدق واالستقامة,  ذاوعىل ه

  .تجاوز عن أغالطه القليلة وزالته اليسريةُوي,  روايةال
أن ودون ,  اكثـريولكن ما احلكم إذا كان ما يقـع مـن الـراوي مـن األوهـام واألغـالط 

م الغالـب عليـه مـا دا,   مقبـول متجـاوز عـن أغالطـه وزالتـهاأيـضا? فهل هـو يصبح غالب
  خالفها? أم العكس?

وإن , قد يفهم من النصوص املتقدمة أنه إذا كان ضبطه وصـوابه غـالبني قبلـت روايتـه 
بـل حيتمـل أهنـم إنـام جييـزون مـن غلـب عليـه ,  ا ولكن هذا ليس رصحي .كثري النسيانكان 

ا املعنـى  وهـذ .أي ليست كثرية,  بل أغالط تقع منه من حني آلخرامق,  الضبط والصواب
وكان الغالب عىل روايتـه  , رجع عن حديث غلط فيهباب فيمن «   :واضح يف قول اخلطيب

ثـم هـو ممـن يرجـع عـن ,  فهو يتحدث عمـن غلـط يف حـديث . » يرضه الصحة أن ذلك ال
قـول اإلمـام  , غلبة الصواب قد ال تكفي إذا كانت نسبة الغلـط مرتفعـة ومما يؤكد أن  .غلطه

,  ومل يكن له أصل كتـاب صـحيح مل نقبـل حديثـه ,  كثر غلطه من املحدثنيومن«    :الشافعي
 كام أورد قوال بـنفس املعنـى عـن IQH » شهادته   أكثر الغلط يف الشهادة مل نقبلْنَكام يكون م
يعرف كون الـراوي «     : من كالم ابن الصالح حيث يقولاأيض وهذا ما يفهم  .احلميدي
فإن وجدنا رواياته ,  وايات الثقات املعروفني بالضبط واإلتقانا بأن نعترب رواياته برضابط
,  فـة نـادرةواملخال,  أو موافقـة هلـا يف األغلـب,  لروايـاهتم ــ ولو من حيث املعنى ــ موافقة

وإن وجـدناه كثـري املخالفـة هلـم عرفنـا اخـتالل ضـبطه ومل ,  اعرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتـ
  .IRH » نحتج بحديثه
وينـسب إىل عـيل ,  تجاج بمن كثر غلطه هو مذهب حييى بن سـعيد القطـانوعدم االح

  .وهو الالئق هبام , ISH ني والبخارييبن املدا
بـأن  »القـول  » األئمة من أهل احلديث والفقـه واألصـول« وأما النووي فقد نسب إىل 

                                                 
 .٣٨٢ الرسالة )1(
 .٩٦ ــ ٩٥ث حلديا علوم )2(
 .١/١٠٥رشح العلل البن رجب :  انظر )3(
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فـإن ,  ارال ختـالفهم إال نـاد,  روى الثقـاتا كام لراوي يعرف بأن تكون روايته غالبضبط ا
,   منـه ألن ذلك ال يمكن االحـرتاز , به  بل حيتج  ,  خمالفته نادرة مل خيل ذلك بضبطهكانت

 وكـــذلك التخلـــيط يف رواياتـــه  . بروايتـــهَّومل حيـــتج , وإن كثـــرت خمالفتـــه اختـــل ضـــبطه
IQHN » وإن كثر ردت روايته,  إن ندر مل يرض,  واضطراهبا 

حيـث أسـقطوا ضـبط الـراوي وردوا ,   التغليـب هذا عدول منهم عن مبدأ :وقد يقال
,   للتقريـباعـدلوا عـن التغليـب طلبـ,  وأقـول نعـم,  روايته مع أن الغالـب عليـه الـضبط

ولكنهم حيرصـون  ,  إهنم آخذون بالتغليب :أو لنقل. ا باالحتياط التي يتطلبه املقامومتسك
 ألن التغليـب إذا كـان ; ة كـانوبأي درجـ , وليس مطلق التغليب , اقويأن يكون التغليب 

   . أال يعطينا سوى حديث ضعيفَكَشْوَأ,  اضعيف
ا مـنهم الـذين عنـوا صوصوخــــ   مـن العلـامء ومـصنفي احلـديث النبـوياكثـريعىل أن 

مـا دامـت غلبـة  , قد خرجوا أحاديـث هـذه الطبقـة مـن الـرواة بتخريج احلديث احلسن
  .وهة بصحة ما روحاصلالظن 

بمــدى ,  وهــو أن اختبــار الــراوي يف ضــبطه ,  يمكــن إيــراده هنــاإال أن هنــاك إشــكاال
أو  , اخـالفهم غالبـأو  , اهل وافقهـم غالبـ(  ملعروفني بضبطهمموافقته أو خمالفته للثقات ا

ِ أمـا إذا كـان مقـال .روايـة إال إذا كـان الـراوي كثـري التـأيت ال ي) اأو نادر , اكثري كـصاحب  ُ
وهـذا  , وال يمكـن االعـتامد عليـه, ملقياس يكون قليل القيمـة فإن هذا ا , حديثني أو ثالثة

 اقويـ امأعطـت حكـ , كانت احلاالت املستقراة كثـرية فكلام  .هو الشأن يف مجيع االستقراءات
 فكيـف  .بنتيجتهـاتـضاءلت قيمتهـا وتالشـت الثقـة ,   وكلام كانـت قليلـة .ا هباونتيجة موثوق

فوافـق الثقـات يف  ,  ملجرد أنـه روى ثالثـة أحاديـثااعتبار الراوي ضابط مثال يمكن
  حديثني وخالفهم يف واحد?

…çjŠ¹]<Øè‚Ãi<»<gé×ÇjÖ]V<< <
           املـستورروايـةما يتعلـق ب , )جمال اجلرح والتعديل( ومن صور التغليب يف هذا املجال 

 وجلـأ ,  والـردف يف روايته بـني القبـولِلُ وقد اخت. IRH »خفي الباطن  , وهو عدل الظاهر «
                                                 

 . ٥٠ص   مقدمة رشح صحيح مسلم)1(
  .)١/٣١٧ تدريب الراوي للسيوطي: انظر (  التعريف للنووي)2(
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 املـستورين يف األعـرص روايـةفرصحوا بقبـول  ,  العامبعض العلامء إىل رضب من التغليب

وذهبوا إىل رفض روايتهم يف األعرص التـي  , األوىل بناء عىل غلبة الصالح والعدالة عليهم
   .غلب فيها الفساد عىل الناس

ون خــربه حجــة يف بــاب ال يكــ,  واملــستور كالفاســق « : يقــول جــالل الــدين اخلبــازي
ــه ــا مل تظهــر عدالت ــة  , إال يف الــصدر األول , احلــديث م ــاك غالب ــة هن ــال IQH »ألن العدال  ق

يف  ,  يشبه أن يكون العمل عىل هـذا يف كثـري مـن كتـب احلـديث :IRHقال الشيخ « : النووي
  .ISH » ادم العهد هبم وتعذرت خربهتم باطنمجاعة من الرواة تقا

ورد بقـوة عـىل مـن  ,  املجهـول واملـستورروايةالغزايل يف إبطال قبول وقد أطال اإلمام 
فـإن  , ال يـدل عليـه «  : فقـال . للداللـة عـىل عدالتـهاكافيـيعتربون إسالم الـراوي وإيامنـه 

يف نشكك فك , املشاهدة والتجربة دلت عىل أن عدد فساق املؤمنني أكثر من عدد عدوهلم
  .IUHقول بألفاظهوقد ردد ابن قدامة هذا ال , ITH »ا نفوسنا فيام عرفناه يقين

ليس فقط مراعاة لغلبة الـصالح عـىل  ,  املستورين املتقدمنيروايةغري أن قبول من قبل 
أي قـرن  (  : مراعـاة للحـديث الـوارد يف تزكيـة القـرون الثالثـة األوىلاأيـضبل  , عرصهم
 وإىل هـذا يـشري األسـتاذ )وقرن أتباع التابعني , وقرن التابعني,  وصحابته F الرسول

يف القــرون الثالثــة )  املــستورروايــةأي قبــول ( وهــذا ... «  :الــدكتور فــاروق محــادة بقولــه
أضف إىل هذا ما أشار إليه النووي يف قوله الـسابق مـن أن  IVH » باخلرييةاألوىل املشهود هلا 

ني علـامء اجلـرح الرواة املستورين الـذين قبلـت أحـاديثهم كـان قـد تقـادم العهـد بيـنهم وبـ
مــع غلبــة الــصالح عــىل  ,  بــصالح ظــاهرهمفــاكتفي , باطنــاوالتعــديل فتعــذرت خــربهتم 

  .لقرهنمF وتزكية رسول اهللا , زمنهم
                                                 

 .١/٢٠٢  املغنى يف أصول الفقه)1(
 . يريد احلافظ الشيخ أبا عمرو بن الصالح)2(
 .١/٣١٧  تدريب الراوي)3(
 . ١/١٥٩  املستصفى)4(
 . ١/٢٩١  روضة الناظر)5(
 .٣١٣ املنهج اإلسالمي يف اجلرح والتعديل)6(
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 تأخذهم ملــ  وأشدهم غرية عليه , ا باحلديث النبويوهم أشد الناس تعلقــ  علامء احلديث
وهم يتـصدون لتمحـيص املرويـات  , ومل تستول عليهم الغرية اخلادعة,  حلساسةاالعاطفة 
وهيبة نسبته إىل رسول  ,  ومل متنعهم هيبة احلديث . صحيحها من سقيمهاِوفرز , وغربلتها

بـل ومـن  ,  والتـضعيفومن التـشكيك ,  من الترشيح والتجريحمل يمنعهم ذلك, F اهللا
 كـام  .وأفـضت إليـه منـاهج البحـث , مته قواعد العلـم وكل ذلك إذا حت .الرد والتكذيب

مل خيطـف أبـصارهم  , وقبلـوا مـا قبلـوه مـن األحاديـث , أهنم حني صححوا ما صـححوه
ومل حيملهـم  , وال حبهم حلديث رسول اهللا وغريهتم عليه , منهجهم الدقيق وحترهيم البالغ

 بل بقي حـسهم , مة ملا قرروهال هذا وال ذاك عىل االغرتار بنتائج ما حصلوه وادعاء العص
 , عوا اليقني والقطع يف كل ما صححوه وقبلوهَّ ومن ذلك أهنم مل يد, النقدي متيقظا حذرا

 يف ورتبـوا كـال , بل وضعوا كـال يف موضـعه , وردوه كل ما ضعفوه  يفاأيضعوا ذلك َّومل يد
 بعـض أقـواهلم يف هـذا  ولنتأمـل . نظريهـاَّمانـة علميـة عـزوأ , بدقة ال مزيـد عليهـا , مرتبته
  .الشأن

فمعنـاه أنـه  ,  هـذا حـديث صـحيح :ومتى قـالوا:  يقول احلافظ أبو عمرو بن الصالح
ا بـه يف  ولـيس مـن رشطـه أن يكـون مقطوعـ .ورةمع سائر األوصـاف املـذك , اتصل سنده
 من األخبار التي أمجعت األمـة عـىلوليس , إذ منه ما ينفرد بروايته عدد واحد  , نفس األمر

ا بأنـه كـذب يف فلـيس قطعـ ,  إنه غـري صـحيح :يف حديثوكذلك إذا قالوا   . بالقبولتلقيها
 وإنام املراد به أنه مل يصح إسناده عـىل الـرشط , نفس األمرا يف إذ قد يكون صدق , األمرنفس 

  .IQH أعلماملذكور واهللا 
                                                 

  .٢١ ص  رشح مقدمة ابن الصالح:  التقييد واإليضاح)1(
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بالعـدول وهـو مـا اتـصل سـنده  «:  ال اإلمام النـووي يف تعريـف احلـديث الـصحيحق

 , ال أنـه مقطـوع بـه , فهـذا معنـاه ,  صـحيح : وإذا قيل .الضابطني من غري شذوذ وال علة
 IQHN » فمعناه مل يصح إسناده ,  غري صحيح :وإذا قيل

ال  ,  بظـاهر احلـديثعمـال صحيحالأي  فقبلناه «  :ويضيف السيوطي يف الرشح
 إن خـرب  :ا ملـن قـالخالفـ , يان عـىل الثقـةنسجلواز اخلطأ وال , أنه مقطوع به يف نفس األمر

 مل يـصح إسـناده  : فمعناه...  هذا حديث غري صحيح : وإذا قيل... الواحد يوجب القطع
جلواز صـدق الكـاذب وإصـابة مـن هـو  , ال أنه كذب يف نفس األمر , رشط املذكورالعىل 

 IRHN » كثري اخلطأ
فام اجتمع فيه هذه القيـود  «  :ثم قالوعرف الطيبي احلديث الصحيح بتعريفه املشهور 

 إنـه غـري  : وإذا قيـل .اصـحيحخرج عن أن يكـون ,   منهاٌد فيه قيدِقُوما افت , كم بصحتهُح
  .ISH  » ال أنه كذب يف نفس األمر , فمعناه مل يصح إسناده عىل الوجه املعترب , صحيح

وهـي  , م يف مـضموهنا عـن التطـابق التـافـضال , فهذه عباراهتم تكـاد تتطـابق ألفاظهـا
إنــام هــو يف األصــل حكــم تغليبــي أو  , ناطقــة رصاحــة بــأن تــصحيح احلــديث أو تــضعيفه

 , ق غالبـةووإن إصـابة الظـن بخـرب الـصد « : احلافظ ابـن حجـرُ يوضح هذا قول .تقريبي
 وقـد ITH »...  فـال تـرتك املـصلحة الغالبـة خـشية املفـسدة النـادرة .ووقوع اخلطـأ فيـه نـادر

أي أن خـرب الواحـد الثقـة  , عبارات املحـدثني واألصـوليني وغـريهم هبـذا املعنـىتواترت 
 وتقبل الزيـادة  وغلبة الظن هذه تتفاوت .فيجب األخذ به,   الظن صدقهويقوى يفيغلب 

أو التغليـب (  وهكذا يمكن أن ترتفع غلبة الظن مـن مطلـق التغليـب,  إذا وجدت أسباهبا
َّوهــو الــذي ينــز , قــصوىجــة التقريــب الإىل در,  )األدنــى َ  وقــد تنــضاف  . اليقــنيَل منزلــةُ

 اآلن هـو أخـذ العلـامء čč لكـن الـذي يعنينـي . حقيقياا فيصري اخلرب يقينأخرىأسباب مقوية 
                                                 

 .٧٦ ــ ١/٧٣  تدريب الراوي)1(
  .٧٦ ــ ١/٧٣  تدريب الراوي)2(
  .٣٦ ــ ٣٥  اخلالصة يف أصول احلديث)3(
 .١٣/٢٣٥ فتح الباري)4(
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  . فالتغليب عنـدهم معمـول بـه بجميـع درجاتـه .بالتغليب يف تصحيح األحاديث وقبوهلا

            دنـاه مـا يـيل مبـارشة درجـة الـشك  وأ .ن التغليب هنـا هـو كـل احـتامل راجـحوللتذكري فإ
 هـو كـل :  وبلغـة األرقـام.  التامُوأعاله ما يليه مبارشة اليقني , )وهي تساوي االحتاملني( 

 واألسـباب  .ومل تصل إىل درجـة مائـة مـن مائـة , احتامل زادت نسبته عىل مخسني من املائة
خيـص رجحـان الـصحة يف  وفـيام  .اجـدا كثـرية  مـا راجحـا أو مرجوحـالتي جتعل احـتامال

هـي رشوط احلـديث  , فقـد مجـع العلـامء أسـباهبا واختـرصوها يف مخـسة أسـباب , األخبار
 , والــسالمة مــن الــشذوذ , واالتــصال , والــضبط ,  العدالــة :وهــي , الــصحيح املــشهور
 ,  وترتفع درجة الصحة يف اخلرب كلام كانت هذه الرشوط أتـم وأقـوى .والسالمة من العلة

 قـال احلـافظ ابـن  .تنزل درجة الصحة بقدر ما يصيب هذه الـرشوط مـن خلـل أو نقـصو
ثم إن درجات الصحة تتفاوت يف القوة بحسب متكـن احلـديث مـن الـصفات  «  :الصالح

 إحـصاؤها وتنقـسم باعتبـار ذلـك إىل أقـسام يستعـىص , املذكورة التي تبتني الصحة عليها
وتتفـاوت درجـات الـصحة بحـسب قـوة  « :  مة الطيبي وقال العالIQH »  احلارصِّعىل العاد
  .IRH » رشوطه

فرتتفـع درجـة الثبـوت  ,  قـوة إىل قـوةَ قد تنـضاف فتزيـد احلـديثأخرىا عىل أن أسباب
يــع هــذه احلــاالت يكــون احلــديث  ويف مج .حتــى ال يبقــى بينــه وبــني اليقــني فاصــل يــذكر

 ـــ ألنه إما دخل درجة التغليب  ,يكون احلديث مقبوال , مة أدق وأشملأو بكل , اصحيح
  . عام إذا دخل درجة اليقني التامفضال هذا  .وإما دخل يف مراتب التقريب ــ ألقلعىل ا

ا وخـصوص , عىل درجة الصحة يف احلديثوأقف ألوضح بعض هذه األسباب وتأثريها 
 اثنـني مـن  وأقتـرص عـىل .تأثريها اإلجيايب الذي يرفع درجة الثبوت من التغليب إىل التقريـب

 .  أحدمها من بني الرشوط اخلمسة املذكورة واآلخر من خارجها .هذه األسباب
  .وأما الثاين فهو زيادة عدد الرواة , أما األول فهو زيادة العدالة يف الرواة

يستعملون وهو مرادهم عندما  , ًانا عدالة السلوك وعدالة الضبط معوأعني بالعدالة ه
                                                 

 .٢٢ ص  التقييد واإليضاح)1(
 .٣٦ اخلالصة ص )2(
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  .احلكـم بـضبطهمـــ مـع العدالـة الـسلوكيةــ  ل الرواة يدخل فيه فتعدي. )التعديل( مصطلح

 وعـىل هـذا فالتعـديل ينطـوي عـىل  .ًا األمـران معـاأيـضقـصد بـه ُالـذي ي , يقابله التجريح
 ومهـا مـرادي اآلن بلفـظ العدالـة  . العدالـة والـضبط :مهـا,  رشطني من الرشوط اخلمـسة

عنـدما يـذكر املحـدثون ألفـاظ التعـديل جـده نوصـفني  وهذا املـزج بـني ال .وزيادة العدالة
 , وأضـبط النـاس , كأوثق الناس,   بصيغة التفضيلكان فنجد أعالها عندهم ما  .ومراتبه

وتأخـذ مجيعهـا اسـم  ,  وهكـذا متتـزج أوصـاف العدالـة والـضبط .IQH وأصدق من رأيـت
ــ , التعــديل  ... والقمــران , والعــشاءان ,  الظهــران :كــام فعلــوه يف قــوهلم , وختفيفــاا تغليب

 . والشمس والقمر , واملغرب والعشاء , يريدون الظهر والعرص
  . إنكـارهأحـدال يـسع  , أمـر ملمـوس واضـح يف النـاس ـــ بشقيها وتفاوت العدالة
 بل ذلك خيتلف اختالفـا  .ىل حد سواءوليس الناس يف العدالة ع «  :يقول اإلمام الشاطبي

 أعـىل يف العدالـة اً طرفـ: طرفني وواسطة ل وجدنا التصافهم هباا فإنا إذا تأملنا العدومتباين
وهو أول درجـة يف اخلـروج عـن مقتـىض  ,  آخراًوطرف , كأيب بكر الصديق,  ال إشكال فيه

  .IRH » ...  وبينها مراتب ال تنحرص... الوصف
 يف احرجـال جيدون  ــ اجلرح والتعديل وخاصة منهم رجال وهذا ما جعل املحدثني

 وكلام كانت مرتبـة  .صنيف الرواة العدول إىل طبقات حسب قوة عدالتهم وعلو منزلتهمت
ألحاديــث ل هم ومـن هنــا كـان تقـسيم .أعـىل كانــت درجـة احلـديث أصــح وأقـوىالـرواة 

  : وأشــهر مــا يف هــذا البــاب .إىل مراتــب عديــدة , التــي رواهــا عــدول,  املعتــربة واملقبولــة
 فالصحيح ما جاء عن طريق رواة من أعىل  .حيح وحسن إىل صقبولاملاحلديث تقسيمهم 

لكـنهم دون ,  اأيـض واحلـسن مـا جـاء مـن طريـق رواة معـدلني  .اضبطالدرجات عدالة و
  . وهي دونية خفيفة ال ترض .مرتبة رواة الصحيح

فـإن تقـسيم  , كـام قـال الـشاطبي » مراتب ال تنحـرص «وما دام وصف العدالة يقع عىل
بـل لـه مراتـب  , )صـحيح وحـسن(يقـف عنـد هـذا الرتتيـب الثنـائي أحاديث العدول ال 

                                                 
 .٢٢٩ ــ ٢٢٨فاروق محادة ــ املنهج اإلسالمي . ألفاظ خمتلف مراتب التعديل عند د:  انظر )1(
 . ٤/٩٠  املوافقات)2(
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تبية التي وضعها علامء احلديث للرواة ومرويـاهتم ُّ وهذه الر .اقريبعديدة سآيت عىل ذكرها 
والضابط ومن هو  , ق منه فبها يعرف الثقة ممن هو أوث . من املسائلهلا أثرها الكبري يف كثري

  .ا يعـرف الـشاذ واملنكـر مـن احلـديث وهب .ن غري الضابطل هبا يعرف الضابط مب .أضبط منه
حـاالت وهبـا يقـع اخلـروج مـن كثـري مـن  .وهبا يعرف ما يقبل وما ال يقبل من زيادة الثقـة

  .التعارض بني الروايات
ويـرفض  , ارفـضا باتـ , أو هـذه الطبقيـة , ذه الرتبيـة بن حزم يرفض هأبا حممدغري أن 

وخـرب عـدل آخـر  , إن اهللا مل يفـرق بـني خـرب عـدل «: ~ قولي , بالتبع كل ما ينتج عنها
ل شـهادة وبقبـو ,  وإنام أمر تعاىل بقبول نذارة النافر الفقيـه العـدل فقـط... أعدل من ذلك
,  وتـرك مـا مل يـأمره اهللا تعـاىل برتكـه ,  فقـد أتـى بـام ال جيـوز فمن زاد حكـام .العدول فقط

  .IQH » هب ما مل يأمره اهللا عز وجل بتغليبَّوغل
 , فحـسبي أن املـسألة بدهيـة رضوريـة , وال أجدين بحاجة إىل مناقشة كالم ابن حـزم ورأيـه

 . ثم إن هذا البحث برمته يرد ما قاله , وحسبي أن اإلمجاع قائم عليها وعىل العمل هبا
 فلـيس خـرب , اأيض  البداهةغايةفمسألة يف  , وأما كون اخلرب يتقوى كلام زاد عدد رواته

               : يقـول أبـو احلـسني البـرصي املعتـزيل, وهكـذا , كخرب الثالثة واألربعةثنني حد و االالوا
 مـن الكثـرة وقـع ًاّ حـدافـألن الـرواة إذا بلغـو ,  اخلـربوأما أن كثرة الرواة حتصل هبا قـوة «

و وألن الـسه , فكلام قاربوا تلك الكثرة قوي الظن بصدقهم ,  بخربهم)أي اليقني( العلم 
   .IRH » وكذلك الكذب , والغلط مع الكثرة أقل

 بـصدق نـسبته إىلُّالـصحيح يغلـب الظـن «  :ويوضح العالمة ابن عاشور ذلك فيقول
ا عـىل رسـول  بأن يكون مكـذوباجد وفيه احتامل مرجوح , ن الظن برواتهْحلسF رسول

وح بـأن يكـون فيـه احـتامل مرجـو , هتواحلديث احلسن دونه يف الظن بصدق نسب, F اهللا
فقـد تزيـد ظـن  ,  فـإذا كثـرت طـرق احلـديث الـصحيح وطـرق احلـديث احلـسن, امكذوب
 مـن اقريبـويصري احلـسن  ,  من املتواتراقريبفيصري الصحيح  ,  مثله راجحة بظنونالصدق

                                                 
 .٢/٤٤  :وانظر , ١/١٤٤ اإلحكام )1(
 .٢/١٧٩ املعتمد )2(
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  .IQH » الصحيح

وضع العلـامء احلـديث  , االروايات عدالة وعددا من هذا التفاوت بني الرواة ووانطالق
 , IRHوبعـضها أوىل مـن بعـض , بعضها أصح من بعـض , اأيضحيح يف مراتب عديدة الص

 ويــأيت بعــده التقــسيم  .)صــحيح و حــسن(  منهــا هــو التقــسيم الثنــائيوإن كــان املــشهور 
 :  قال يف النخبة .حسن لغريه , حسن لذاته , حيح لغريهص ,  صحيح لذاته :الرباعي وهو

 وهو الـصحيح  :وال شاذ , غري معلل , متصل السند,  خرب اآلحاد بنقل عدل تام الضبط «
            .  لذاتــهُنَخــف الــضبط فاحلــس فــإن ...  وتتفــاوت رتبــه بتفــاوت هــذه األوصــاف, لذاتــه

ل مــن وألنــه إمــا أن يــشتم , وهــذا أول تقــسيم املقبــول إىل أربعــة أنــواع «  :قــال يف الــرشح
   .ْصفات القبول عىل أعالها أوال

 فهـوـــ  ككثـرة الطـرق ـــ والثاين إن وجد مـا جيـرب ذلـك القـصور , يح لذاتهالصح: األول 
 وإن  .وحيـث ال جـربان فهـو احلـسن لذاتـه,  )أي لغـريه( لكـن ال لذاتـه , اأيـضالصحيح 
أي  (ISH » لكن ال لذاتـه , اأيضفهو احلسن  , توقف فيهُ ترجح جانب قبول ما يةقامت قرين

  .)اأيضلغريه 
ىل حـاالت ومراتـب التي استعملها اإلمـام الرتمـذي للداللـة عـوهناك االصطالحات 

 وحــسب تفــسري ابــن حجــر فــإن هــذا ,  حــسن صــحيح : منهــا قولــه, اأكثــر دقــة ومتييــز
            املعنـى األول يريـد بـه أن احلـديث .يف حـالتني ,  عىل معنينيُدِرَاالصطالح عند الرتمذي ي

 , ا بسند واحديف حالة إذا ما كان مرويوهذا  , بني صحيح وحسن أي )صحيح أو حسن( 
 فنـتج , وبعض رواته ترتدد منزلته عند العلامء بني منزلة رواة الصحيح ومنزلة رواة احلسن

 . أن يعد صحيحا أو يعد حسناا بني عن هذا أن احلديث نفسه بقى مرتدد
 ألن اجلـزم أقـوى ,  صـحيح : حسن صحيح دون مـا قيـل فيـه: وعىل هذا فام قيل فيه «

  .ITH » من الرتدد
                                                 

 .٨٨ ــ ٨٧ حتقيقات وأنظار ص )1(
 .٢٤ ــ ١٨ص , للحافظ ابن حجر ,  أهل األثر  نزهة النظر برشح نخبة الفكر يف مصطلح)2(
 . ٢٤ ــ ١٨ص , للحافظ ابن احلجر ,  نزهة النظر برشح نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر )3(
 .٢٥ املرجع السابق ص )4(
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 روايـةويكـون هـذا يف حالـة  , ايريد به أنه احلـديث صـحيح وحـسن معـواملعنى الثاين 

  : فام قيل فيه .هذاوعىل  «  :قال  .أحدمها صحيح واآلخر حسن , احلديث بسندين خمتلفني
  .IQH » ألن كثرة الطـرق تقـوي , ا صحيح فقط إذا كان فرد :ا قيل فيهفوق م , حسن صحيح

هذا املعنى الثاين الصطالح الرتمذي سبق للحافظ ابن الصالح أن نبه عليـه ووضـحه يف و
  .IRHمقدمته

وجعـل بمقتـضاه  , أخـرىراعى فيـه اعتبـارات  , خمتلفوللحاكم النيسابوري ترتيب 
ومخـسة أقـسام  , لـامءمنها مخسة أقسام متفق عليها بني الع , احلديث الصحيح عرشة أقسام

  :رتبة من األعىل إىل األدنى وهي مISH ها منهايتفى بذكر اخلمسة املتفق علك وأ .خمتلف فيها
ثم  , له راويان ثقتان فأكثر, F ما رواه صحايب مشهور عن رسول اهللا :القسم األول

ثـم يرويـه  , فـأكثر راويـان ثقتـان اأيـضله  ,  عن الصحابةروايةيرويه عنه تابعي مشهور بال
 . فظ املتقن املشهورتباع احلاعنه من أتباع األ
  .ويه من الصحابة ليس له إال راو واحداإال أن ر ,  مثل األول :القسم الثاين
  .إال أن راويه من التابعني ليس له إال راو واحد ,  مثل األول :القسم الثالث
  .التي رواها الثقات العدول ,  األحاديث األفراد الغرائب :القسم الرابع

ومل تتـواتر  , دهماجـدعـن أ , عـن آبـائهم , ث مجاعة من األئمـة أحادي :القسم اخلامس
كصحيفة عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن  , دهم هبا إال عنهماجدبائهم عن أآ عن روايةال

دهم اجد وأ .وإياس بن معاوية عن أبيه عن جده , وهبز بن حكيم عن أبيه عن جده , جده
 . ـه.ا .صحابيون وأحفادهم ثقاة

  .شهوروهي مرتبة احلديث املـ ,  يف أعىل طريف الصحةًعادةتوضع  أخرىوهناك مرتبة 
ـــ  أو هـو .ثـم تـواتر بعـد ذلـك ,  يف بدايتـهٍما كـان خـرب واحـد , حسب بعض تعاريفه , وهو

                                                 
 .٢٦ ــ ٢٥ نفسه ص )1(
 .٥٩التقييد واإليضاح ص :  انظر )2(
 .٢٨ ــ ٢٧مقدمة النووي لرشح صحيح مسلم :  انظر )3(



gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ<l^ÏéfŞi<< <UW
 بـل , تـواترامل إىل يشء أقربفهو ,   طرق حمصورة بأكثر من اثننيُهَل ما ــ حسب تعريف آخر له

ولكن مجهـور العلـامء  , وهو قول اجلصاص وغريه , ملتواترإن بعض العلامء يعده من مجلة ا
  . من التواتراقريبا من أنواع اآلحاد وإن كان يعتربونه نوع

بعـض العلـامء يـسمون نجـد  , مـن طـريف الرجحـانــ  الطرف األدنىــ  ويف الطرف اآلخر
بعـد  ف .تتـداخل أو تكـاد مـع نقطـة الوسـط ومنطقـة االحـتامالت املرجوحـة , أخـرىمراتب 

                         : قــال .ثــم الــضعيف , واملــضعف ,  الــصالح :ذكــر العــسقالين , الــصحيح واحلــسن
ــصالح دون احلــسن « ــا مل جي... وال ــضعف م ــُ وامل ــىل ضــعفهَم ــه , ع ع ــاري من   .ويف البخ

وكـأن الـصالح واملـضعف مل يقـرصا عـن ,  IQH »... والضعيف ما قرص عـن درجـة احلـسن
 )الصالح( إن ــ  بتدقيق أكثرــ   أو لنقل . قوله من قبل والصالح دون احلسندرجة احلسن لوال

املرتدد بني احلـسن   أما املضعف فهو,  إىل الضعيفيشء أقربفهو  , هو أدنى درجات احلسن
 , حـسب اصـطالح الرتمـذي ,  بني الصحة واحلـسن)احلسن الصحيح( كرتدد  , والضعيف

  .عىل ما تقدم بيانه
 يقول ابن كام , هو ما استوى ظن صدقه وظن كذبهــ  يف أعىل درجاتهــ  لضعيفوإذا كان ا

 وكـل , دخـل يف دائـرة الرجحـانفإن كل ما ارتفع فوق درجة الضعيف يكون قد ,  IRHعاشور
 ,  وكل هـذا قـائم عـىل التغليـب والتغالـب .إال أن يصطدم بام هو أرجح منه , راجح مقبول

علوم أن الظن يقوى بعضه عىل بعـض عنـد كثـرة األحـوال وم «  :يقول اخلطيب البغدادي
 ,  فصح بذلك تقوية أحد اخلـربين عـىل اآلخـر بوجـه مـن الوجـوه, واألمور املقوية لغلبته

وتـارة بـام يعـضد أحـد اخلـربين مـن  , وتارة بعدالتهم وشـدة ضـبطهم , فتارة بكثرة الرواة
 ISHN »... الرتجيحات

حـني  حتى إين ألختيل , تغالب يف أتم صوره وأدقهاوهكذا يتجىل قانون التغليب وال
 , ويعلو وينزل , ا يزيد وينقصترتيب,  ترتيبهم للرواة واملروياتو , أقرأ تدقيقات املحدثني

                                                 
 .١/٨ إرشاد الساري )1(
 .٨٧ حتقيقات وأنظار ص )2(
 .٤٣٤ الكفاية )3(
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د ِّوزونـات ويقيـوهو يدقق يف امل , أختيل أحدهم وأمامه امليزان جد ما يقتيض ذلكُكلام و
ظهر أثـره يف كفتـي  , يشءأو كلام سقط منه  , يشءنات املوزو وكلام انضاف إىل أحد  .أوزاهنا

َّالوزان يف تقييدات اأيضوظهر  , ّدادهَامليزان أو يف ع  أال تـرون أن الـراوي يـوزن فـإذا هـو , َ
نـزل يثـم يطـرأ عليـه النـسيان ف,  ثم تكتشف خمالفاته للثقـات فتنـزل عدالتـه , عدل ضابط
 يـوزن احلـديث  :ملرويـات وهكـذا يف ا .فـعوقد حيدث العكس فريتفـع ثـم يرت , وزنه أكثر

يرتفـع وزنـه حتـى يعـد ذا بـه فـإ,  أخـرىثم توضع معه أو ضده عنـارص  , افيخرج صحيح
 وقـد يـوزن احلـديث فـإذا هـو , أو ينقص وزنـه فـإذا هـو شـاذ أو معلـل , ا أو كاملتواترمتواتر
 , ف املنجـربالـضعيوهـو  , ا يف كفته يصري حسنا أو صحيحأخرى وبإضافة عنارص , ضعيف

 . وهكذا , أو املعتضد
 ]٩:الــرمحن[  ﴾  : ﴿d  e f    g h iيــذكرين بقولــه لإن هــذا 

وزنــوا و , فنــصبوا املــوازين الــصحيحة الدقيقــة ,  إن هــؤالء القــوم قــد التزمــوا بــه :فــأقول
 , وكـل ذي حكـم حكمـه , وأعطوا كل ذي حق حقه ,  يف موضعهالُووضعوا ك , بالقسط

  .نهوكل ذي وزن وز
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أم يفيـد جمـرد  ,  هل يفيد اليقني التام بمضمونه? أم يفيـد درجـة قريبـة مـن اليقـني :أي
  هـل :كثر استعامال األعبارةالوبأ هل يفيد القطع أم الظن?  :أخرىالظن الغالب? وبعبارة 

  ?  أوال يفيده)العلم( يفيد 
ثني وأصـوليني ِّدَمـن حمـ , قـضية اشـتد فيهـا اخلـالف ومحـي وطيـسه بـني العلـامءهذه ال
فـدبت العـصبية  ,  مـن االنفعـال والنظـر العـاطفييشء فيهـا َحثابت الَ وشاب .ومتكلمني

 , عـدم حتريـر حمـل النـزاع ,  ومما زاد املوضوع تعقيدا وإشكاال .املوضوعواتسعت اهلوة يف 
ويـرد عليـه ثـم يـصري  , ويثبت عليه ما مل ينكـره , ما مل يقله فتجد الواحد ينقض عىل خمالفه

  .والتعميم حيث ينبغي التخـصيص ,  وجتد اإلطالق حيث ينبغي التقييد .إىل حقيقة قوله
 . ّوحتمل أكثر من محولتها , وجتد األدلة توضع يف غري موضعها

حتريـر حمـل ثم أعمل عـىل  ,  بعرض القضية وما فيها من خالف وتضاربوسأبدأ أوال
ــاط اخلــالف ــيح من ــزاع وتنق ــ , الن ــقمث ــي إىل حتقي ــواب أنته ــائج  ج ــر النت ــسألة وتقري  امل

  .املستخلصة
M<{{<íÖ`Š¹]<»<ð^Û×ÃÖ]<gâ]„ÚV<< <

 إن العلامء أمجعـوا عـىل قـول  :فمن قائل , هذه النقطة نفسها مل ختل من اخلالف الشديد
ومـن  ,  عـىل هـذا القـول العلـامء مجهور:  ومن قائل,  إهنم أمجعوا عىل نقيضه :وقائل , كذا

 ,  إن األئمة األربعة عىل هذا قـول كـذا : ومن قائل .واآلخر يقول العكس , خالفوه شواذ
 !... ومن مثبت عكسه

إنـام هـو انعكـاس ملـا  , حتـى يف جمـرد نقـل مـذاهب العلـامء يف املـسألةوهذا التـضارب 
كـي عـن ُ وأرسد فيام ييل بعـض مـا ح .ة من اآلفاق التي شابت البحث يف املسألأرشت إليه
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باعتبـاره مـن أقـدم املتوسـعني يف ,   وأبـدأ بـابن حـزم . يف إفادة خرب الواحدءمذاهب العلام

  .ا يف اخلالف الدائر فيهأصبح ركن , عتباره صاحب موقف شهريوبا , املوضوع
 بـن أسـد واحلـارث , واحلـسني بـن عـيل الكرابيـيس , IQH قال أبو سليامن :قال أبو حممد

يوجـب العلـم F  إن خرب الواحـد العـدل عـن مثلـه إىل رسـول اهللا: وغريهم , املحاسبي
املعـروف بـابن خـويز  IRHسـحاقإ وقد ذكر هذا القول أمحد بـن ,  وهبذا نقول, اوالعمل مع

 ISHN بن أنس منداد عن مالك
امهم وفــيام قــرص ابــن حــزم القــول بإفــادة خــرب الواحــد للعلــم عــىل علــامء حمــدودين ســ

ومل خيرقـه إال الـشواذ  , ا عليهإفادة العلم قوال جممعبقيم جيعل القول نجد ابن ال , بأسامئهم
, F فهـذا الـذي اعتمـده نفـاة العلـم عـن أخبـار رسـول اهللا «  :يقول , وبعض املتأخرين

 , وإمجـاع أئمـة اإلسـالم , وإمجـاع التـابعني , خرقوا به إمجـاع الـصحابة املعلـوم بالـرضورة
وتـبعهم  , الـذين انتهكـوا هـذه احلرمـة , قوا به املعتزلة واجلهمية والرافضة واخلوارجوواف

بـل رصح األئمـة  , ال يعـرف هلـم سـلف مـن األئمـة بـذلك , بعض األصـوليني والفقهـاء
 مالـك والـشافعي وأصـحاب  :ن نص عىل أن خرب الواحد يفيد العلـممفم , بخالف قوله
ITH » ... أيب حنيفة 

 . IUH ه القائمة اإلمام أمحد وغريهثم ضم إىل هذ
 حكـاه ... « : فقـال , وتعرض السيوطي لذكر القائلني بأن خرب الواحد يوجب القطـع

 , وابـن خـويز منـداد ملالـك , وعزاه الباجي ألمحـد , ابن الصباغ عن قوم من أهل احلديث
 ,  الكرابيـيسوحكاه ابن عبد الرب عـن حـسني , وإن نازعه فيه املازري بعدم وجود نص له فيه

 IVHN » وابن حزم عن داود
                                                 

 .هـ ٢٧٠ هو داود بن عيل الظاهري املتوىف )1(
 .٢٦٨ص , الديباج املذهب البن فرحون : انظر . حممد بن أمحد:  الصواب أن اسمه)2(
 .١/١١٩ اإلحكام يف أصول األحكام )3(
 .٢/٣٦٢ خمترص الصواعق املرسلة )4(
 .٣٦٣ه ص  نفس)5(
  .١/٧٥  تدريب الراوي)6(
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فاعترب أن القول بإفادة اآلحـاد  ,  ابن القيم سار الدكتور عمر سليامن األشقراوعىل خط

 IQHN »... هو قول األئمة الثالثة مالك والشافعي وأمحد «العلم 
يـد العمـل  يف :أخرىو بعبارة  , وهو أن خرب الواحد يفيد الظن , املقابلالقول وأنتقل إىل 
فقرص نسبته إىل الفرق الضالة وبعـض  , وهو القول الذي شنع عليه ابن القيم . دون العلم

والعرض املنصف ألقـوال العلـامء  , املحايد غري أن التتبع  .املتأخرين الذين ال سلف هلم فيه
مـع الرتكيـز عـىل القـديم  ,  وهذه بعض تلـك األقـوال .يعطي خالف هذا بكثري , يف املسألة

  :منها
حكــم خــرب الواحــد أنــه يوجــب «  : )٣٤٤املتــوىف عـام (ففـي أصــول الــشايش احلنفــي 

  .IRH » وال علم طمأنينة,  ال علم اليقني,  وال يوجب العلم,  العمل به
,  أخبـار اآلحـاد إذا صـح إسـنادها« عـىل أن ) ٤٢٩ت (هر البغـدادي اونـص عبـد القـ

  .ISH » ا دون العلمموجبة للعمل هب,  وكانت متوهنا غري مستحيلة
ITHN »  أنـه ال يقتـيض العلـم :قال أكثر الناس«   :)٤٣٦ت (وقال أبو احلسني البرصي 

فهو معتزيل يـسهل عـىل املعـارض الطعـن  ــ ومعتمدي يف هذا القول ليس رأي أيب احلسني
ها هو ,   ولكي ال يطعن أحد حتى يف خربه. » أكثر الناس« وإنام إخباره عن  ــ فيه ويف رأيه

أشـد القـائلني بإفـادة أخبـار ,  كام هو معلوم,   وابن حزم .وهو ابن حزم,  خرب إمام حمدث
وقـال احلنفيــون «   : ومــع ذلـك فهــو يقـرر احلقيقــة بنزاهـة فيقــول, اآلحـاد للعلــم اليقينـي

ــشافعيون  ــالكينيوال ــور امل ــة واخلــوارج , ومجه ــع املعتزل               إن خــرب الواحــد ال يوجــب  :ومجي
  .خيرب عمن سبقوه,  ٤٥٦وال شك أن ابن حزم وهو متوىف سنة  IUH » العلم

     املتـوىف ,  معـارص ابـن حـزم ومنـاظره الـشهري , يـهاملحـدث األصـويل الفق ـــ وهذا الباجي
                                                 

  .٢٧٤ أصل االعتقاد ص )1(
 .٢٧٤ أصول الشايش ص )2(
 .٣١٣ الفرق بني الفرق )3(
 .٢/٩٢ املعتمد  )4(
 .١/١١٩ اإلحكام )5(
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ُ فام قرص عن التـواتر :وأما أخبار اآلحاد«  : يقول ــ ٤٧٤سنة  ,  وذلـك ال يقـع بـه العلـم,  َ

  .IQH »... السامع له صحتهوإنام يغلب عىل ظن 
وال L »أخبار اآلحاد ال توجب العلم  « يقول بصيغة اجلزم) ٤٧٦ت (وهذا الشريازي 

 IRHN » وبعض أصحاب احلديث , بعض أهل الظاهر «حيكي القول بإفادة العلم إال عن 
كـاجلويني والغـزايل ) األصـوليني املتـأخرين(  حتـى ال أصـل إىل , وأقف عند هذا احلد

دون أن أجتـاوز الفـرتة الزمنيـة  ـــ ثنـني مـن كبـار املحـدثنيا غـري أين أضـيف  .ن بعـدمهاوم
ن سـنة اتوفيـامل(  وابـن عبـد الـرب ,  اخلطيب البغـدادي : احلافظان اجلليالن :ومها ــ السابقة
٤٦٣(.  

 , ظنيـة األخبـارا يتحـدث فيـه عـن لبغدادي فقد قدمت له قبل قليل نـصفأما اخلطيب ا
 ,  ويف غـري هـذا الـنص... خبار يتقوى ويرتجح عىل بعض بزيادة غلبة الظنوأن بعض األ

خرب الواحـد ال  « : ثم قال , »باب ذكر ما يقبل فيه خرب الواحد وما ال يقبل  «Zنجد عنده
 وإنـام ...  عليهـاُوالقطـع ,  هبـاُ من أبواب الدين املـأخوذ عـىل املكلفـني العلـميشءيقبل يف 

ISHN »... طع بهقُيقبل به فيام ال ي 
 أنـه  :الـذي عليـه أكثـر أهـل العلـم «وأن  , وأما ابن عبد الرب فـذكر اخلـالف يف املـسألة

 الـذي نقـول بـه  :قال أبـو عمـر « : رأيه وموقفهثم أعطى ,  ITH » يوجب العمل دون العلم
وعـىل ذلـك أكثـر أهـل ,  كشهادة الشاهدين واألربعة سواء,  أنه يوجب العمل دون العلم

  .IUH » ... فقه واألثرال
وملـا حكـوه ونقلـوه مـن أقـوال ,  هذه خالصة منتقـاة ملـا قالـه بعـض العلـامء يف املـسألة

,  ويالحــظ أن بينهــا مــن االخــتالف والتــضارب مــا يــدعو إىل االســتغراب,  غــريهم فيهــا
                                                 

 .٥٣ اإلشارات هبامش رشح الورقات ص )1(
  .٢/٥٧٩ورشح اللمع , ٢٩٨ التبرصة )2(
 .٤٣٢  الكفاية)3(
 .١/٧  التمهيد)4(
 . ١/٨لتمهيد  ا)5(
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ل حتقيـق ِّهيـس , قدمـةاملا وأن حتقيـق هـذه خـصوص,  ويستحث عىل التمحـيص والتحقيـق

  . خرب الواحدةفاد إ: أال وهو ,  جوهر املسألةواب يفالص
íÃe…ù]<íÛñù]<gâ]„ÚV<< <

بتحقيـق ,  ) أي مـذاهب العلـامء يف إفـادة خـرب الواحـد  (سألةوأبدأ التحقيق يف هذه املـ
ا لتقـدمهم ونظـر,  نظرا لـوزهنم ومكـانتهم مـن جهـة,  يف املوضوعمذاهب األئمة األربعة 

  .ىل موقفهم أمهية خاصةمما يضفي ع,  أخرىالزمني من جهة 
بأنه مل ينقـل فمن األمانة أن يعرتف اجلميع ,   أبو حنيفة ومالك :فأما اإلمامان األسبقان

 وهلـذا ال ,  االسـتنتاجات والتخمينـاتوكل ما يذكر عنهام ال يعـدو , ألةسيف امل » قول« عنهام 
ا إىل القـول ك خـصوصونـسبة مالـ , اعمومـ » األئمة« يسعني أن أعول عىل ما تقدم من نسبة 

مـن ) فواتح الرمحـوت( كام ال يسعني أن أعول عىل ما قاله صاحب  .بإفادة خرب الواحد العلم
  .IRH » امطلق ال يفيد العلم ...  عىل أن خرب الواحدIQH األئمة الثالثة« أن 

بإفـادة خـرب مـن أنـه يقـول ,  بواسطة ابن خويز منـداد,  هناك ما يروى عن مالك,  نعم
ويف قـول ابـن ,  ويف قـول الـسيوطي,   تقدم هذا قبل قليل يف قول ابن حزم .د العلمالواح
  :وهي,  ا وداللةها ثبوتنِّهَوُ ترد عليها مالحظات تروايةولكن هذه ال,  القيم
وعطـف بعـضهم  , ذكرهم بـصيغة اجلـزم , ابن حزم ملا ذكر القائلني بإفادة اخلرب العلم ــ ١

 ثـم بعـد ذلـك حكـى أن . » وهبذا نقـول«   :عقب عىل قوهلا بقولهو , عىل بعض بعبارة واحدة
وهـذا التغيـري يف  ,  وال ختفـى داللـة هـذا الفـصل, لقول ذكره ابن خويز منداد عن مالكاهذا 

  .ISH وتتأكد هذه الداللة من كون ابن حزم كرر القول مرتني بنفس الطريقة , الصيغة
أنـه  ـــ كام تقدم ــ ففي بعض النقول,  طربالنقل عن ابن خويز منداد خمتلف ومض ــ ٢

,  ويف بعضها أن خرب الواحد يفيد العلـم الظـاهر,  يسند القول إىل اإلمام مالك ويرويه عنه
وهـو ,   وهذا ما نص عليه أحد أسـاطني املـذهب, ج عىل مذهب مالكّوأن هذا القول خير

                                                 
 . هم أبو حنيفة ومالك والشافعي)1(
 .٢/١٢١ فواتح الرمحوت , هبامش املستصفى )2(
 .١٠٩ , ١/١٠٨ اإلحكام )3(
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 , IRHبـن خـويز منـداد نفـسه أما البـاجي فقـد نـسب هـذا القـول ال, IQHاحلافظ ابن عبد الرب

ألن ختـريج ,  واحلقيقة أن ال تعارض بني ما ذهب إليه ابن عبد الرب وما ذهب إليـه البـاجي
,  ِّرجـهإنـام هـو رأي ملخ,  عـىل مـذهب مالـك,  القول بإفادة اخلرب العلـم أو العلـم الظـاهر

 أن ما قاله ابـن خـويز يف فهذان حمدثان فقيهان مالكيان يلتقيان  .فنسبته إليه ال تعدو احلقيقة
 وهلـذا مل يـرتدد القـايض عيـاض يف . وليس قوال لإلمام مالك , إنام هو فهمه وخترجيه , منداد

اعتبار قول ابن خويز منـداد مـن اختياراتـه وتأويالتـه التـي خـالف فيهـا املـذهب يف الفقـه 
  .ISH واألصول

,  نازعـه فيـه املـازري« ك تقدم يف كالم السيوطي أن ما عزاه ابـن خـويز منـداد ملالـ ــ ٣
بخـالف ابـن ,  واملازري هـو مـن هـو يف سـلم املـذهب املـالكي . » بعدم وجود نص له فيه

 . » وعنده شواذ عن مالك«   :الذي قال عنه عياض,  خويز منداد
فلست أريد هبـذا أن ,  وإذا كانت هذه املالحظات كافية عندي إلبطال النسبة إىل مالك

فعنـدي أن النـسبتني معـا ) فواتح الرمحـوت(كام فعل صاحب ,  اكسأنسب إليه القول املع
  .كلف وتعسفت

التـذكري بمعـاين مـصطلح ,  فيحـسن قبـل ذكـره,  أما مذهب اإلمامني الشافعني وأمحـد
,   علمـت كـذا :قـولت  , فهـو نقـيض اجلهـل,   فاملعنى اللغوي للعلم هـو املعرفـةITH العلم

 وهـذا املعنـى , اشـيئ عنـه أعلـموهـذا األمـر ال ,  اوعلمت أنه وقع كـذ,  وعلمت أن األمر
 ثــم شــاع اســتعامل العلــم , متــداول واضــح خاصــة يف الكــالم العــادي غــري االصــطالحي

 ثم استعمل العلم عند املتكلمني واألصـوليني , خاصة يف املعرفة املنهجية املبنية عىل األدلة
 وهـو املعنـى الـذي يـدور حولـه , بمعنى املعرفـة اليقينيـة القطعيـة التـي ال حتتمـل الـنقض

 ? هل يفيد خرب الواحد العلم : اخلالف يف مسألتنا
                                                 

 .١/٨ التمهيد )1(
 .٥٣ اإلشارات )2(
 ٧/٧٧ ترتيب املدارك )3(
 .  راجع مبحث املصطلحات , أول هذا الكتاب)4(
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  .وأعود بعد هذا التذكري إىل موقف اإلمامني الشافعي وأمحد من املسألة

 منـه إحاطـة يف  :العلـم مـن وجـوه«   :فقـال,  حتدث اإلمام الشافعي عن مراتب العلم
  :بني ذلك بقولهثم  » ومنه حق يف الظاهر,  الظاهر والباطن

 ,  لرسـول اهللا نقلهـا العامـة عـن العامـةًفاإلحاطة منه مـا كـان نـص حكـم هللا أو سـنة« 
وهو الـذي ال ,  وفيام حرم أنه حرام,  شهد هبام فيام أحل أنه حاللُفهذان السبيالن اللذان ي

  . عندنا جهله وال الشك فيهًاأحديسع 
وهــي ,  فهــا غــريهمومل يكل,  العلــامءيعرفهــا ,  ًلــم اخلاصــة ســنة مــن خــرب اخلاصــةِوع

الـالزم   وهـذا, بـصدق اخلـاص املخـرب عـن رسـول اهللا هبـا,  موجودة فيهم أو يف بعـضهم
وذلـك حـق يف ,  كـام نقتـل بـشاهدين,  وهو احلـق يف الظـاهر,  ألهل العلم أن يصريوا إليه

  .وقد يمكن يف الشاهدين الغلط,  الظاهر
  .وعلم إمجاع

ال عنـد ,  فـذلك حـق يف الظـاهر عنـد قايـسه,  عىل طلـب احلـق,  وعلم اجتهاد بقياس
 . IQH » العامة من العلامء وال يعلم الغيب إال اهللا

أو خـرب ,  ويبني موقفه من خرب اخلاصة,  عند الشافعي » العلم« فهذا النص يبني معنى 
  .أو خرب الواحد,  املخرب الصادق

وهو الذي يسميه ,  ا يبقى معه احتامل أبديني الذي الفالعلم عنده يدخل فيه العلم اليق
وهـو العلـم ,   كـام يـدخل فيـه علـم دونـه درجـةN «علم اإلحاطـة« يف هذا النص ويف غريه 

 واألول يتمثل يف نصوص القرآن . » وهو احلق يف الظاهر« ,  الذي حيتمل فيه وقوع الغلط
  .وهو خرب الواحد,  الفرديةأو السنة ,  والثاين يتمثل يف خرب اخلاصة,  والسنة املتواترة

إليه توصل ُأنه أدخل فيه حتى ما ي,  ا يف اليقينياتا يؤكد أن العلم عنده ليس حمصورومم
حـق يف «   ألن القيـاس . وهو أدنى منزلة من خرب الواحد الذي هـو حـق يف الظـاهر .بالقياس

  .وتابعه عليهإال من اقتنع بقياسه  , » الظاهر عند قايسه ال عند العامة من العلامء
                                                 

 .٤٧٩ ــ ٤٧٨ الرسالة )1(
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كام أصـبح عليـه االصـطالح ,  وهبذا ال يمكن القول بأن العلم عند الشافعي هو اليقني

فهو كتـسميته مـا ,  سمى ما يستفاد من خرب الواحد علام فإذا , الكالمي واألصويل فيام بعد
ن  والعلـم املـستفاد مـ, وإن كان اخلرب أوثق وأعىل منزلة من القياس,  يستفاد بالقياس علام

ا هـو العلـم ظـاهر ـــ ويف مواضـع كثـرية مـن كتبـه,  كام رصح يف هذا الـنص ــ خرب الواحد
  .اقريبكام سيتضح ,   وهذا ما عرب عنه الالحقون بالظن .اواحلق ظاهر

حكـم بالكتـاب والـسنة ن ... «  :قـال,   نص آخر له يؤكد ما سـبق وجيليـه أكثـرا هووه
,   حكمنــا بــاحلق يف الظــاهر والبــاطن :فنقــول,  الــذي ال اخــتالف فيهــا,  املجتمــع عليهــا

 حكمنـا  :فنقـول,  ال جيتمـع النـاس عليهـا,  حكم بالسنة قد رويت من طريـق االنفـرادنو
  .IQH » ألنه قد يمكن الغلط فيمن روى احلديث,  باحلق يف الظاهر

أن يشك ويتثبـت ,  ا يدعوه إىل الشك يف خرب الواحدوهو ألجل هذا جييز ملن وجد سبب
عـىل اآلحـاد يف نـرش دعوتـه وتبليـغ F  فبعد أن ذكر اعـتامد النبـي, ويطلب ما يزيل شكه

,  ٍأو حال تدل عـىل هتمـة,   يف كتابهIRHلو شك«   :قال,  وإىل ملوك األرض,  كتبه إىل والته
 ISHN » ن يطلب علم ما شك فيهأكان عليه ,  من غفلة رسول محل الكتاب

,  فالعـذر فيهـا مقطـوع,   عليهـاٍ جمتمـعٍأو سنة,  ِّ بنيما كان نص كتاب« وهذا بخالف 
  .ITH »تيب ُومن امتنع من قبوله است,  وال يسع الشك يف واحد منهام

صـل يف بـل األ,  وليس معنى هذا أن لكل واحد أن يشك يف أي خرب من أخبار اآلحـاد
دون التفـات إىل االحـتامل ,  أنـه جيـب قبولـه والعمـل بـه ــ  ثقةإذا كان عدال ــ خرب الواحد

ولو شـك يف هـذا شـاك «   :قول اإلمامي,  الذي ال يسنده أي دليل واقعي,  النظري املمكن
أن تقـيض إال كام ليس لك ,  أن تشك ــ اإن كنت عامل ــ  ليس لك :وقلنا له,   تب :مل نقل له

ظـاهر مـن ولكـن تقـيض بـذلك عـىل ال,  وإن أمكن فـيهم الغلـط,  بشهادة الشهود العدول
                                                 

 . ٥٩٩ الرسالة )1(
 .  أي املرسل إليه)2(
 .٤١٩ الرسالة )3(
 .٤٦٠ الرسالة )4(
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  .IQH » واهللا ويل ما غاب عنك منهم,  صدقهم

فهـو ,   وهبذا تراه يضع األمور يف مواضـعها... «  :يقول العالمة الشيخ حممد أبو زهرة
,  الـشك فيـه ال عقـاب عليـهفيقـرر أن ,  جيعل خـرب اآلحـاد حجـة يف العمـل دون االعتقـاد

F  وألنـه ال طريـق لنقـل سـنة النبـي... للحجج التي ساقها,  ولكن العمل به أمر البد منه
 ناشـئ واحـتامل كذبـه غـري  . صـدقهوألن خرب الصادق يـرجح,  بار الثقاتإال إذا قبلنا أخ

IRH.   »  ويف األعامل ال يؤخذ باالحتامالت التي ال تنشأ عن دليل .عن دليل 
 ويف ضــوء اســتعامله,  ويف ضــوء مــا تقــدم مــن بيــان الــشافعي ملذهبــه يف أخبــار اآلحــاد

كـان احـتامل وقـوع حتـى ولـو ,  عـن دليـل ةناشـئالذي يعني به املعرفـة ال,  ملصطلح العلم
ب اخـتالف مالـك اكتـ( يف ضوء هذا كله نفهم كالمـه الـوارد يف  :قلت,  الغلط فيها واردا

ذا عارضها قول أو عمل يروى عـن إوهو حياور من يردون بعض األحاديث ,  )والشافعي
 ) أي احلـديث (: قالـه F فـإنام علمنـا أن النبـي«   :ام قـال حيث قـال فـي .بعض الصحابة

  : نعـم :وعلمنا أن من سمينا قاله بحديث الواحد عـن الواحـد? قـال , بصدق املحدث عندنا
ْقاله علF  وعلمنا أن النبي :قلت  فإذا استوى  : قلت . نعم :َمنا بأن من سمينا قاله? قالِ

أوىل F خلرب عن رسول اهللاآ  :ن أوىل بنا أن نصري إليهفأهيام كا,  العلامن من خرب الصادقني
   .ISH  »إن ثبتF بل اخلرب عن رسول اهللا :أو اخلرب عمن دونه? قال,  بأن نأخذ به

وهـو يرسـل صـواعقه يف ,  خـدع بـام قالـه العالمـة ابـن القـيمنوبعد هـذا ال ينبغـي أن ن
 نـص  .احـد يفيـد العلـم الوورصح الشافعي يف كتبه بـأن خـرب«   :غضب ومحية حيث قال

فقد رأينا  ITH »... املرصية) الرسالة( يف ونرصه) اختالف مالك(ا يف كتاب عىل ذلك رصحي
  .وهو ما سـكت عنـه ابـن القـيم,  وأي علم يفيده خرب الواحد,  معنى العلم عند الشافعي

                                                 
 .٤٦١ الرسالة )1(
  .٢٢٥الشافعي , ص) 2(
 , وقد أدخلت بعض التصحيحات عـىل ٧/١٩٣) األم (  كتاب اختالف مالك والشافعي , ضمن كتاب )3(

  .٣٦٦ ــ ٣٦٥النص اعتامدا عىل ما يف خمترص الصواعق املرسلة , البن القيم , ص 
  .٣٦٥ , ٢/٣٦٤خمترص الصواعق املرسلة  )4(
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النقـاش كام رأينا معنى العلم يف اصطالح املتكلمني واألصوليني وهـو الـذي يـدور حولـه 

ل لاللتباس واالختالف يف موقـف اإلمـام الـشافعي مـن ا فلم يبق جم . يف مسألتناواخلالف
  .هذه القضية

 وجيعلـه  .فيجعله بعض العلـامء مـن القـائلني بإفـادة خـرب الواحـد للعلـم , أما اإلمام أمحد
 ويرى آخرون أن خرب الواحد يفيد عنده العلـم إذا انـضمت إليـه,   عكس هذا عىلآخرون

كـام أهنـا ليـست ,  تتـسم باالضـطراب,   وتروى عنه روايـات يف املوضـوع .القرائن املؤيدة
تقـيص هـذه الرويـات ب الـدكتور حممـود اخلالـدي قام وقد  .رصحية يف الداللة عىل املقصود

مــدة إفــادة (وذلــك يف بحثــه ,   آفاهتــا املتمثلــة يف االضــطراب واالحــتاملَّوبــني,  والنقــول
 . IQH ) مناهج االجتهادأحاديث اآلحاد يف

وقـال أمحـد يف «   :غري أين أريد أن أقف عند النصني اللذين أوردمها عنه ابن القيم ومها
  : وكـذلك روى املـروزي قـال .ونقطع عىل العلم هبـا,   نعلم أهنا حق: IRH أحاديث الرؤية

فعابـه ,   علـاموال يوجـب,  إن اخلرب يوجب عمال  :اثنان يقوالن هاهنا  :قلت أليب عبد اهللا
 . « ISH ال أدري ما هذا :وقال

ال يتعلـق بمجـرد خـرب ,  واملالحظ أن القطع الذي رصح به اإلمام أمحد يف قولـه األول
 وهـي أحاديـث متعـددة  .يـوم القيامـة بل يتعلق بأحاديث كثرية تفيد رؤيـة اهللا ,  واحد

وبعـضها يف ,   مـدوناهتم وخرجها كثري من علامء احلديث يف .الرواة من الصحابة وغريهم
فهي عىل األقل من األحاديث ,   فهي أحاديث إن مل تعترب من املتواتر املعنوي. الصحيحني
  .فإن معناها املشرتك قد نطق به القرآن احلكيم كام هو معلـوم,   وفوق هذا كله. املستفيضة

  ? فأين خرب الواحد من كل هذا
 ال  :مع قولـه,  ْنيَسوى عيبه املبهم لقول القائلأما القول الثاين فليس فيه ترصيح بيشء 

تعتـرب مـن  ـــ إن صـحت ـــ هـو أهنـا,   وما أر يد التعليق به عىل هذه احلكايـة .أدري ما هذا
                                                 

  .)جملة دار احلديث احلسنية ( البحث منشور يف العدد الثامن من ) 1(
  .رؤية اهللا تعاىل يوم القيامة: أي ) 2(
  .٢/٣٦٣خمترص الصواعق ) 3(
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وهو ما أصـبح ,  دليل كل منهامأقدم ما نقل من فكرة التفريق بني العلم والعمل من حيث 

 , والعمـل يكفـي فيـه الـدليل الظنـي,  عـيأي أن العلم حيتاج إىل دليـل قط,  ا فيام بعدسائد
بيـنام كـان املتقـدمون يعتـربون ,   بأن العلم يعنـي اليقـني املتأخروهذا بناء عىل اصطالحهم

وال يـذهب هبـم التفلـسف إىل البحـث عـن االحـتامالت ,   كل ما دل عليه دليل معتـربعلام
نـا يظهـر يف الـنص  ومـن ه,  وعملهـم علميـاا وهكذا كـان علمهـم عمليـ .النظرية البعيدة
يف قـول ,   تظهـر غرابـة القـول, ن اخلرب يوجب عمال وال يوجـب علـام إ :استغراب القول

           ,  مما يدل عىل جدة هذا القـول وعـدم وجـود مـن يقـول بـه,   هاهنا اثنان يقوالن :املروزي
أدري ما   ال : أمحدقول اإلمام , اأيض ويدل عىل غرابته وجدته  .اشتهارهعدم  ــ عىل األقل ــ أو
  . لدى أهل العلم وليس له معنى واضحمما يدل عىل أن هذا القول غري معروف , هذا

وهـل هـي ,  )إفـادة خـرب الواحـد بنفـسه( د مل خيـض يف مـسألة فاإلمام أمحـ,  وعىل هذا
حيـث ,  أم ظنية تقريبيـة? ومل يـستعمل العلـم بمعنـاه االصـطالحي املتـأخر,  قطعيةيقينية 
  . يمكن أن يتطرق إليه االحتامل ال اليقني الذيعنوا به

واحلـسني ,  سب إىل احلـارث املحاسـبيُنـ , بقي أن القول بإفادة خرب الواحد العلـم بنفـسه
ًا مل ينقـل لنـا قـوال بلفظـه لكـل مـن  غري أن أحـد . يف بعض النقولاقريبكام مر ,  الكرابييس
فقـد ذكـر غـري ,   وأكثر مـن هـذا .ارشوعالتحفظ عىل ما ينسب إليهام ممما جيعل ,  الرجلني

 واحد من العلامء عن الكرابييس أنه يقول بإفـادة خـرب الواحـد للعلـم الظـاهر ومـن هـؤالء
وبعـض أهـل ,  وقال قوم كثـري مـن أهـل األثـر«   :قال الذي,  ملحقق ابن عبد الربااحلافظ 
 .IQH » بييس وغريه احلسني الكرامنهم,  العلم الظاهر والعمل مجيعا إنه يوجب  :النظر

ا يف ول اإلمــام الــشافعي كــام تقــدم رصحيــهــو قــ,  وإفــادة خــرب الواحــد للعلــم الظــاهر
ا أنه قـال بح واضحا ومؤكدأص,   فإذ علمنا أن الكرابييس تلميذ للشافعي .نصوص كالمه

  .بام قاله شيخه وإمامه
 قـال , د بـالظنهو ما اصطلح عليـه فـيام بعـ,  والعلم الظاهر عند الشافعي والكرابييس

                                                 
 . ١/٨ التمهيد )1(
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وحكـى عـن قـوم أنـه «    :وهو حيكي املذاهب يف إفادة خـرب الواحـد,  أبو احلسني البرصي
وما حكـي عـن املحـدثني «   :وقال الغزايل, IQH » وعنوا بذلك الظن,  يقتيض العلم الظاهر

ُإذ يسمى الظـن ,   بوجوب العملفلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم,  من أن ذلك يوجب العلم
وإنـام هـو ,  والعلم ليس له ظـاهر وبـاطن,   يورث العلم الظاهر :وهلذا قال بعضهم,  امعل

 .IRH » الظن
íè†â^¿Ö]æ<Ýˆu<àe]<ÌÎçÚV<< <

املتـصل ,  أن خرب الواحد العدل «فهو يرى,  البن حزم موقف واضح حاسم يف املسألة
لبتـة الكـذب وال فيـه اISH جيـوز وال,  يف أحكام الـرشيعة يوجـب العلـمFإىل رسول اهللا

 .ITH » الوهم
  اهللاا إىل رسـولن خرب الواحد العدل عن مثله مبلغـا أقد ثبت يقين« ويؤكد يف نص آخر أنه 

Fاموجب للعمل والعلم مع ,  مقطوع بهحق « IUH. ثم يعيد التأكيد بتعبري أقوى وأوضح 
 .IVH »  مغيبهحق مقطوع عىلFا إىل رسول اهللان خرب الواحد العدل عن مثله مسندأ« 

ذهـب إىل القـول بعـصمة رواة ,  وحتى يغلـق كـل بـاب للخلـل أو التنـاقض يف موقفـه
َ إن نقلـة األخبـار الـرشعية  : فإنه يلزمكم أن تقولـوا :فإن قالوا«   :قال,  احلديث فيام رووا َ

مـن ,  وإن كل واحد منهم معـصوم يف نقلـه,  معصومون يف نقلهاF التي قاهلا رسول اهللا
 .IWH » وهبذا نقطع ونبت,  هكذا نقول,   نعم :قلنا هلم,   الكذب ووقوع الوهم منهتعمد

وقـال بعـضهم «   : بإفادة خرب الواحد للعلم الظاهر فقالَ القولٍوانتقد بشدة وبسخرية
                                                 

 .٢/٩٣ املعتمد )1(
 .١/١٤٥ املستصفى )2(
 .  أي ال يمكن)3(
 .١/١٢١ اإلحكام )4(
 .١/١٢٤ اإلحكام )5(
 .١/١٢٥ اإلحكام )6(
 .١/١٣٠ اإلحكام )7(
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هـذا كـالم  و:IQH قال أبـو حممـد .الام ظاهر خرب الواحد يوجب ع :إذ انقطعت به األسباب

ِّ بل كل علـم تـيقن .ا غري ظاهروال علام باطن,  ظاهرا غري باطن  علاموما علمنا,  ال يعقل ُ ُ  ,
ال ,  أصـال ُوكـل ظـن مل يتـيقن فلـيس علـام,  وبـاطن يف قلبـه معـا,  ر إىل من علمهفهو ظاه

 .IRH » ٌبل هو ضالل وشك وظن حمرم القول به يف دين اهللا تعاىل,  اظاهرا وال باطن
 , ا يقينيايفيد بنفسه علام قطعي , خرب الواحد العدلكون بم ومثل هذا املوقف احلاسم اجلاز

نجـد حكايـة  , الظاهريـة أعـالم فحتـى بقيـة  .ال نكاد نجده عند غري ابن حزم , باطنه كظاهره
 ينسب إليه ابن ,  فاإلمام األول للظاهرية داود بن عيل .أقواهلم ترتدد بني اإلهبام واالضطراب

مل يـذكر و , لنقف عىل نصه ولفظه ,  من كالمهاشيئأن ينقل إلينا لكن دون  ,ISH حزم مثل قوله
 : ويقـال ـــITH وأمـا أبـو بكـر القاسـاين .ا يقـول بقولـه سـوى داودابن حزم من الظاهرية أحـد

فقـد نـسب إليـه  , ا لداوديذ رغم كونه تلم. فينسب إليه نقيض قول ابن حزم وداود ــ القاشاين
 .IUHألنه ال يفيد إال الظن , أصالعمل بخرب الواحد غري واحد من العلامء إنكار ال

  .IVH وينسب مثل هذا إىل ابن داود
أو إىل بعــض  , وبعــض العلــامء يكتفــون بنــسبة القــول بإفــادة اآلحــاد العلــم إىل الظاهريــة

 .IWHدون تسمية وال تفصيل,  الظاهرية
ثابـت النـسبة ,   واحـدإال قول,  وهكذا ال يتحصل يف أيدينا عند التمحيص واالختبار

ال يكــون إال F يعتــرب خــرب الواحــد العــدل إىل رســول اهللا,  رصيــح حاســم,  إىل صــاحبه
بغـض ,  فهم ما بني قائل بخـالف هـذا,   وأما غريه من العلامء .هو قول ابن حزمو,  قطعيا

                                                 
 . يعني نفسه)1(
 .١٢٨ ــ ١/١٢٧ اإلحكام )2(
 . , وهو يذكره بأيب سليامن١١٩ ــ ١/١٠٨ اإلحكام )3(
ً كان ظاهريا من أصحاب داود , ولكنه خالفه وانتقده يف أمور , ويذكر أنه عاد شافعيا)4( ً. 
 . ٣٠٣ , والتبرصة ٢/٧٥ اإلحكام لآلمدي )5(
 .٣٠٣ , والتبرصة ٢/٧٥ اإلحكام لآلمدي )6(
 .٢/٩٢ , واملعتمد للبرصي ٢/٤٩ اإلحكام لآلمدي )7(
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 أو نسب إليه قـول ال تثبـت,   حيتمل وحيتملأو قائل قوال,  درجة اخلالف وحملهالنظر عن 
  .أو مل ينسب إليه يشء باملرة,  أو نسبت إليه أقوال مضطربة متعارضة,  نسبته إليه

  .هذه هي خالصة مذاهب العلامء يف املسألة
N<{{<Å]ˆßÖ]<Ø¦<†è† V<< <

 اإلشارة إىل أن من أهم األسباب التي عمقت اخلـالف وأطالتـه يف هـذه املـسألةسبقت 
 فقـد وقـع  .ش حوهلا يف جو مـن الغمـوض واخللـطفدار النقا,  عدم حترير حمل النزاع فيها

ووقــع اخللــط بــني ,  ووقــع اخللــط يف مفهــوم العلــم,  اخللــط يف املــراد بخــرب الواحــد نفــسه
  .القرائن القاطعة والقرائن املقوية
ة عـن ناشـئفيـتجىل يف اخللـط بـني العلـم بمعنـى املعرفـة ال,  فأما اخللط يف مفهوم العلم

والعلـم ,  وبغض النظـر عـن تطـرق االحـتامل إليـه,  قني وعدمهبغض النظر عن الي,  دليل
بحيث ,  بمعنى اليقني الذي ال يمكن أن يتطرق إليه اخللل أو االحتامل بحال من األحوال

  .ا واحداشيئيكون ظاهره وباطنه 
,  ال نجـده عنـد املتقـدمني,  ئإنام هو اصطالح طار,  عىل املعنى الثاين » العلم« وقرص 
اإلمـام أمحـد عنـدما سـمع وقـد رأينـا أن ,  ل املائتني األوىل والثانية للهجـرةا خالوخصوص

 ال أدري ما هذا? وواضح أن القائل  :قال , حكاية أن اخلرب يوجب العمل وال يوجب العلم
وال ,  أصـال أن يكون بغري علم تصورن إجياب العمل ال يوإال فإ,  عني بالعلم اليقني التامي

 فلم يبق إال أن مراد القائـل .  وبدون حجة بدون علمعمال رشعيايمكن ألحد أن يوجب 
  .معناه االصطالحي الطارئ,  بالعلم

ما ,  ا عند املتقدمني عىل اليقني الذي ال حيتمل اخلللومما يؤكد أن العلم مل يكن مقصور
,  ه عن الشافعي من تفريقه بني علم اإلحاطة الذي هو حق يف الظاهر والباطنُقدمت

أو ,   ومنها القياس .ال نستطيع القطع باحلق والصواب فيها,  العلم  منأخرىت ودرجا
إذا ,   ما حيتمل وحيتمل وإطالق العلم عىل, » علم«   وكل ذلك .بعض أنواعه عىل األصح

  :كام يف قوله تعاىل,  ا بمقتىض الدالئل واألمارات وارد يف القرآن الكريمكان راجحا غالب
﴿d e f   g h i j k l m n po ﴾ ]٨٣:النساء[ , 
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 وكام يف قوله سبحانه  .مع أن أكثرها اجتهادات ظنية,  طات علامَفاهللا تعاىل سمى املستنب

 a b c d e f ̀ _ ~  { |﴿ : خوة يوسفعىل لسان إ
g h  ﴾ ]٨١:يوسف[ .  

ألهنـم ,  وقد اعرتفوا بأهنم غري مطلعني عىل غيب املـسألة,  فقد سموا ما شهدوا به علام
 قـال  .الل ظاهر احلال والقرائن املؤيدةذلك من خ » علموا« ولكنهم ,  مل يشاهدوه يرسق

فـإن الـشهادة ,  تضمنت هذه اآلية جواز الشهادة بأي وجـه حـصل العلـم هبـا«   :القرطبي
 وال جيـادل أحـد يف أن IQHN » ... فـال تـسمع إال ممـن علـم,  امرتبطة بـالعلم عقـال ورشعـ

ويمكـن ذلـك يف الـشاهدين ,  يمكـن يف علمـه وشـهادته الغلـط,   علمالشاهد إذا شهد بام
وإىل ,   ومـع هـذا فالـشهادات إذا اسـتندت إىل احلـواس .خـوة يوسـفكام وقـع إل,  وأكثر

 ونـسبة قليلـة أو نـادرة مـن  .هـي رضب مـن العلـم,  ألمـارات القويـةوإىل ا,  ظاهر احلال
ولكــن ,   وجــوب التحــري واالحتيــاط وهــذا ال ينفــي .الغلـط ال ترفــع عنهــا صــفة العلــم

مـثلام أن احـتامل الغلـط ال ينفـي صـفة ,   ال ينفيان احتامل الغلـطاأيضالتحري واالحتياط 
  . واألخبار إذا صدرت عن العدول املوثوقنيالعلم عن الشهادات

 } w x y z﴿  : يف قوله تعاىلاأيضومثل هذا االستعامل للعلم نجده 
|     } �~ ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ § ¨ © ª ¬« ﴾ . 

  ]١٠  :املمتحنة[
فهـو علـم ظنـي ترجيحـي ,  إنام كان ينبني عىل تـرصحيهن وظـاهرهن,  والعلم بإيامهنن

  .ليس إال
            يــدخل فيــه مــا كــان عــن إحاطــة ويقــني,  هــذا هــو معنــى العلــم يف االصــطالح األولف
 , ة املعتـربة يف باهبـا عـىل األدلـنبنـىإذا ا,  ويدخل فيه ما كان عـن تقريـب وتغليـب,  تامني

واالسـتنباطات ,  وأخبار اآلحاد الثقات علم,  والسنة املتواترة علم,  وهكذا فالقرآن علم
,  لــشهود علــماوشــهادة ,  ومقتــضيات القيــاس الــصحيح علــم,  الراجحــة بأدلتهــا علــم

                                                 
 .٩/٢٤٥ اجلامع ألحكام القرآن )1(
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 . والتجربة الصحيحة املطردة علم

وعلـم ,  ل هو علم فـوق علـمب,  ولكن العلم ليس درجة واحدة يف مجيع هذه احلاالت
عىل قول حيث عقب ,  واعرتف به ابن القيم,  كام نبه عىل ذلك اإلمام الشافعي,  دون علم
 .IQH »فإن العلم يتفاوت يف القوة والضعف ,   حقوهذا«   : بقولهالشافعي

م وأصـبح عنـده,   مدلولهوا معنى العلم وضيقواغريف,  ثم ظهر املتكلمون واملتكلفون
وبأي درجـة  , بوجه من الوجوه ال يمكن تطريق االحتامل إليه  فيام كان قطعيا يقينياحمصورا

 . » وهم ال يطلقـون العلـم إال عـىل اليقـني«  :IRH  وكام تقدم عن أمحد نكري .من الدرجات
,  غلبت استعامالته واصطالحاته,  غلب علم الكالم عىل احلياة العلمية والفكريةبعد أن و

خاصة عند األصـوليني ,   هذا االستعامل واستقر مدلولهَ فساد, ه للفظ العلمومنها استعامل
واعتبار ما سوى اليقني ,  وعلم وأخذوا حياربون ويستهجنون التفريق بني علم , املتكلمني

   .اقريبين َاملذكور,   أيب احلسني البرصي والغزايلْ وهذا واضح يف قويل .علام
من حيث هـي ,   ال نسلم تصور التفاوت بني العلوم... «  : قول اآلمدياموأوضح منه

 ولو مل تكن كذلك ملـا كانـت,  االنتفاء احتامل النقيض عنها قطع,  بزيادة ال نقصان,  علوم
 .ISH » ابل ظنون,  علوما

فهـذا ,  اخـتلط فيهـا احلابـل والنابـل) خرب الواحد هل يفيد العلـم?(فلام نشبت معركة 
F  وكيف ال يفيـده ورسـول اهللا. فيثبت أن خرب الواحد يفيده,  يقصد العلم بمعناه العام

كام هـو مبـني يف مواضـعه? ,  قد اعتمد اآلحاد واعتمد عليهم فيام ال حيىص من أمور الدين
,  مـن صـحابة أجـالء,  وكيف ال تفيد أحاديث اآلحاد العلم وقد رواهـا العـدول الثقـات

  وخيار بعد خيار?,  ءفضالوتابعني 
ا فهو يقصد معنى خاص,  ي خلل أو زلل املعصوم من أَخر يقصد بالعلم اليقنيبينام اآل

ألن خرب الواحد غـري معـصوم مـن احـتامالت ,   ال يتحقق يف خرب الواحدهوجيد أن,  للعلم
                                                 

 . ٢/٣٦٦ خمترص الصواعق )1(
 . راجع مبحث املصطلحات)2(
 .٢/٥٣ اإلحكام )3(
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  . ومهام بعدتْتَّمهام قل,  اخللل

فهـو ,  إنـام يقـصدون هـذا املعنـى الثـاين,  واحلقيقة أن الذين أنكروا إفادة اآلحاد العلم
  باإلضـافة إىل أن هـذا .ومـن حججهـم,  وهذا واضح من سـياق كالمهـم,  حمل إنكارهم

 عدها يف القرن الرابع وما بوخصوص,  املعنى هو الذي ساد وغلب
  يعنون?ٍ واحدِأي خرب

  صحيح أن هناك اتفاقا . الواحد نفسهمفهوم خرب , ومن مواضع اخللط يف هذه املسألة
وهـو  ,  مل يبلـغ درجـة التـواتر فهـو آحـاد ماوأن كل , ىل متواتر وآحادعىل تقسيم األخبار إ

أي  ,  ولكـن تعريـف خـرب الواحـد هبـذا النحـو .تقسيم أخذ به وسـلم بـه حتـى ابـن حـزم
هـذا التعريـف تنـدرج حتتـه أنـواع  , فهـو خـرب واحـدوما سوى ذلك كله  , بإخراج املتواتر

نـتج عـن  , باب آخـر للخـالف يف املـسألة ومن هنا انفتح  .وأشكال ودرجات من األخبار
مـا دامـت دائـرة أخبـار اآلحـاد واسـعة وتـشمل  , اختالف التصور والتقدير خلـرب الواحـد

  . ودرجاتاأنواع
ـــ  إليـه املـشار حـسب تعريفـه ـــ  إن خـرب الواحـد : من التفصيل والتوضـيح أقـوليشءوب

وربـام  ,  االثنـان والثالثـة يرويـه الـذيويشمل اخلـرب , يشمل اخلرب الذي يرويه الفرد الواحد
ويـشمل مـا يرويـه كبـار الـصحابة  ,  الـذي يرويـه مطلـق العـدل الثقـةَ ويشمل اخلرب, أكثر

 , ى بـالقبولَّويشمل اخلرب املتلقـ ,  ويشمل اخلرب املشهور واخلرب املغمور, واألئمة واحلفاظ
شـكال يف مـضمونه واخلـرب ويشمل اخلـرب الـذي ال إ , واخلرب املتلقى بالنزاع واألخذ والرد

 . ا حسناحديثا واخلرب املسمى  صحيحاحديثويشمل اخلرب املسمى  , ضَاملشكل أو املعار
ونـدخل كـل هـذه ,  )خـرب الواحـد هـل يفيـد العلـم? (  :واخللط كل اخللط أن ننـاقش

ــالنفيثبــاتونــصدر احلكــم عليهــا باإل , صــنافاأل ملجــرد أن  , عــىل قــدم املــساواة ,  أو ب
نفـرق بـني  إن مـن بـدهيات البحـث العلمـي أن ,  الواسـع خلـرب الواحـد يـشملهاالتعريف

أو مل  ,  ممن خاضوا يف مسألتنا مل يفعلوا هـذااكثري ولكن , املختلفات ونجمع بني املتامثالت
 ولـست أنكـر ,  ويضيق معه اخلالف أو يرتفعزاعيفعلوه بشكل واضح يتحدد معه حمل الن

ففرقـوا بـني خـرب الواحـد  , وا يف حكمهـم بـني أخبـار وأخبـار من العلـامء قـد فرقـاكثريأن 
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 بـالقرائن وخـرب الواحـد املجـرد ِّفَتـْوفرقوا بني خـرب الواحـد املح , املتلقى بالقبول وغريه

وخيرج مـن دائرتـه مـا  ,  إىل احلد الذي حيرص جوهر اخلالفاكافيولكن هذا مل يكن  , عنها
 ,  نفسيهام ال يسلامن من آفـة اإلطـالق والغمـوض التفريقني زيادة عىل أن هذين, ليس منه

  .اقريبكام سأوضح 
O<{{<íÖ`Š¹]<ÐéÏ V<< <

 , ومـرادهم بخـرب الواحـد , حول مرادهم بـالعلم , ا مما وضحته يف الفقرة السابقةطالقوان
وإال ألبطلنــاه  , فــال شــك أن خــرب الواحــد يفيــده ,  أمــا العلــم بمعنــاه األول العــام :أقــول

 , ضـالل وجهـل وهـوى ـــ أو بـام ال يفيـد العلـم ـــ  ألن العمل بغري علم, ملرةوأسقطناه با
 وعندما يتحـدثون عـن  .واحلال أن اإلمجاع منعقد عىل قبول خرب الواحد والعمل بمقتضاه

 ال خيطـر عـىل بـال , وعـن فـضل العلـم , وأنـه فريـضة , وعن طلب العلم , العلم والعلامء
وال يقـول  ,  تضمنه من أحكام يف خمتلف أبـواب الـدينأحد أن خيرج أحاديث اآلحاد وما

ا إذا  ومن هنـا ال أكـون مبالغـ .ليس بعلم إن ما تضمنه أخبار اآلحاد  :أحد يف هذا السياق
وأن  , إنـام هـو إمجـاع عـىل أهنـا علـم ,  إن اإلمجاع عىل وجوب العمل بأخبار اآلحاد :قلت

 ولكنـه العلـم , بمقتـضاها عامـل بعلـمعامل وال , وأن القائل هبا قائل بعلم , مضموهنا علم
  .وهو ما شهد له دليل معترب , بمعناه العام

ومنهـا مـا ال  , فمن األخبار مـا يفيـده , الذي هو اليقني التام , أما العلم بمعناه اخلاص
  .ا للوقوع يف اخللط واللبسجتنب,   تقسيم أخبار اآلحاد ومتييز مراتبها وهذا يقتيض .يفيده
 , وال زائـد عـىل هـذا , ا عن واحدأعني به ما رواه العدول واحد و : الواحد املجردخرب ــ أ

  فهذا النوع من األخبـار . تنضم إليه قرائن مقوية ومؤيدةومل , أي مل يروه ال اثنان وال ثالثة
إن وجد نعـم   .وبتنزهيه عن احتامل اخللل , ال نكاد نعثر عىل أحد يقول بإفادته العلم

ولكن من غـري ابـن حـزم? ثـم إن  , ة به برصاحة واستامت ابن حزم يقول هذا ويتشبثهناك
يلـتمس  , يقينيـا قطعيـاFابن حزم نفسه عندما جيعل خرب الواحـد الثقـة عـن رسـول اهللا

ويـسلم أن خـرب الواحـد يف حـد ذاتـه حيتمـل  ,  من خارج خـرب الواحـد ذاتـهعىل هذا دليال
 ,  أما احتجاج من احتج بأن صفة كل خرب واحـد : حممدقال أبو « :الغلط وحيتمل الكذب



gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ<l^ÏéfŞi<< <WW
وله يف االستدالل عىل قطعية أخبـار IQH » فهو كام قالوا , هي أنه جيوز عليه الكذب والوهم

 إن شاء كتابسأناقشه يف موضع آخر من هذا ال , مسلك خاص بهاآلحاد وعصمة رواهتا 
  .اهللا

 ـــ وأعظم من نرصوا حجيـة أخبـار اآلحـادوهو من أقدم  وقد رأينا اإلمام الشافعي
  .يرصح باحتامل الغلط يف الرواة كاحتامل الغلط يف الشهود

 إمكــانب , ثني مــنهم خاصــةِّواملحــد , وعــىل هــذا توالــت وتــواترت تــرصحيات العلــامء
 ـــ باستثناء الكـذب ــ  هذه اآلفاتإمكان وب .الكذب والغلط والوهم والنسيان عىل الرواة

 ولواله  . وهذا أمر يفوق احلرص كثرة ويستغني عن الذكر شهرة .واة العدولحتى عىل الر
  .وكلهم يقظة وحيطـة , ملا احتاج مئات العلامء أن يفنوا مئات السنني يف النقد والتمحيص

 وإنام أخص أقـوال ابـن  .النقطةولكني مع هذا أنقل بعض ما قاله اإلمام ابن القيم يف هذه 
 ومرتبته يف شـدة العنايـة  .كونه من القائلني بإفادة خرب الواحد العلمالقيم بالذكر والنقل ل

  فمن أقواله يف هذه النقطة .هبذه املسألة ويف شدة التعصب فيها تضاهي مرتبة ابن حزم
خرب الواحد بحسب الدليل الدال  « أعني احتامل الغلط والكذب يف خرب الواحد املجرد

فال  , وتارة يتوقف فيه , ا يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيتارةو ,  فتارة جيزم بكذبه :عليه
 ,  جيـزم بـهوتارة يرتجح صـدقه وال , إذا مل يقم دليل عىل أحدمها , يرتجح صدقه وال كذبه
IRH »  فليس كل خرب واحد يفيد العلـم وال الظـن .ا ال يبقى معه شكوتارة جيزم بصدقه جزم

فهـذا نـصه يف  «  :ي مـن تطـرق االحـتامل إىل خـرب اخلاصـةا عىل ما ذكره الشافعوقال تعليق
فإنـه حيتمـل سـندا  , نـازع فيـهخرب حيتمل التأويل ليس معه غري كونه خرب واحد وهـذا ال ت

 ISH. » اومتن
أو  , أو كذبـه , ا لغلـط الناقـلاعتقـادITHأن من رد اخلرب الصحيح « ومما يرتتب عىل هذا

                                                 
 .١/١١٩ اإلحكام )1(
 .٢/٣٦٠ خمترص الصواعق املرسلة )2(
 . املرجع نفسه)3(
 . الصحيح عند غريه ال عنده)4(
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ا فرده اجتهـادا وحرصـ ,  نسخه ونحوهأو العتقاد ,  يقول هذا أن املعصوم الِّادَّالعتقاد الر

 فقد رد غـري واحـد مـن الـصحابة بعـض , وال يفسق,  فإنه ال يكفر بذلك,  عىل نرص احلق
 قـيس يف إسـقاط نفقـة املطلقـة كام رد عمر حـديث فاطمـة بنـت,  أخبار اآلحاد الصحيحة

ر يف تعذيب امليت ببكاء أهلـه عليـه وكام ردت عائشة ريض اهللا عنها حديث ابن عم,  اثالث
 .IQH » وغري ذلك

فـيام F  عـىل رسـول اهللا العمـدالكـذبوقـوع وإذا كان املحدثون قـد أقـصوا احـتامل 
وبتـشددهم ,  باشرتاطهم العدالة يف الـرواة مـن أوهلـم إىل آخـرهم,  صححوه من أحاديث

فلـة والفلتـات غـري فـإن احـتامالت النـسيان والـوهم والغ,  خاصة يف صـفة الـصدق التـام
خارجـة  ـــ مـن جهـة ــ  ألهنا .َّتبقى واردة مهام قلت وال يرفعها اشرتاط الضبط,  املقصودة

,  وألن العلامء تشددوا يف العدالة بأكثر ممـا تـشددوا يف الـضبط,  عن إرادة اإلنسان وقدرته
  .أخرىمن جهة 

,  بقطعيـة خـرب الواحـد يف بعـض احلـاالت إال أن يـسلم َفإنـه ال يـسع املـرء,  ومع هـذا
ا بــأعىل درجــات العدالــة وأتــم ومنهــا أن يكــون الــراوي متــصف,   فيــهوباســتحالة الــشك

كأن يقول لـك ,  الغلط ثم يكون ما رواه مما يتعذر فيها الوهم و .لصدق واألمانةدرجات ا
 أو يقـول لـك اخلـارج مـن  . أو لقيني وسلم عيل, ا زارين اليوم وتغدى معي إن فالن :أحد
 ... قـب منعهـاا إن اخلطيب حث الناس عىل إيتاء الزكاة وحـذرهم مـن عو :ة اجلمعةصال

 ولكن لو ذهب الراوي حيكي لـك تفاصـيل مـا  .فمثل هذه األمور ال خيطئ فيها إال خمبول
,  ولـو نقـل لـك عمـن لقيـه ووصـاه وصـية مطولـة,  دار بينه وبني زائره مدة ساعة أو أكثر

 ... يستظهر لك ما قالـه اخلطيـب بتاممـهولو أراد املصيل أن  , ها هذه وصيته بألفاظ :وقال لك
فـإذا ,   وهكـذا الـشأن يف نقـل الـسنن النبويـة .ا ال شـك فيـهفإن األمور ختتلف اختالفا بين

َمثل فعل كذا,  تعلق األمر بنقل األفعال البسيطة َ أو ,  ورأيته يفعل كـذا,  وكان يفعل كذا,  َ
فـإن اليقـني بـصحة النقـل ,  ة ذات مجلـة واحـدة أو مجلتـنيتعلق األمـر بنقـل أقـوال قـصري

 اخلـرب روايـةعىل  ا إذا كان الرواة املتعاقبونخصوص , وال تكلف فيه,  امتاموسالمته ممكن 
                                                 

 .٣٧٠ املرجع السابق )1(
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وبقـدر  ,  من العدالـة والـضبط ولكن بقدر ما تنقص الدرجات العال .ًاعىل ما وصفت آنف
 وفـيام اض اخللـل يف الـراوي الواحـد الفـردبقدر ما يتزايد افرت , تشعبما يطول املروي وي

  .وترتاجع درجة اجلزم والقطع , رواه
لغـوا لكـن مـن غـري أن يب,  وأعني به اخلرب الـذي تعـدد رواتـه  :خرب االثنني فأكثر ــ ب

دون ,   ضـمن أخبـار اآلحـادًعـادة ومثـل هـذا اخلـرب يـصنف  .الكثرة املرشوطة يف التـواتر
 روايـة الواحـد وروايـةو,   االثنـنيروايـة الواحـد وروايـةبـني اعتبار للفرق الذي ال ينكـر 

 معـني للكثـرة التـي حيـصل  عدد ورغم أن األصوليني واملحدثني يتحاشون حتديد .الثالثة
L » الكثـرة« م تلـح عـىل وجـود أمثلـتهفإن عباراهتم و,  اويعترب ما دوهنا أحادي,   التواترهبا

صوليني من جزم أن خـرب األربعـة ال حيـصل بـه  ومن األ. نحو العرشات يف الغالب وتنزع
 .IQH حكى ذلـك الغـزايل عـن القـايض أيب بكـر البـاقالين .وادعى يف ذلك اإلمجاع,  القطع

  . أي أنـه ال يقطـع بعـدم إفـادة خـربهم العلـم . التوقف يف خـرب اخلمـسةاأيضوحكى عنه 
فكـم IRHL بالتجربـة ذلـكألنـا نعلـم ,  وهذا ضعيف«   :فعقب بقوله,  لكن الغزايل جتاوزه

 .ISH » من أخبار نسمعها من مخسة أو ستة وال حيصل لنا العلم هبا
إذا «   :قولهمنها ,  ا للعدد الذي يقرص عن التوتر مراروقد كرر التمثيل باخلمسة والستة
                 : منـه قولـهُوأوضـحITH » ال حيـصل العلـم بـصدقهم , أخرب مخسة أو ستة عـن مـوت إنـسان

ا نريد بخرب الواحد يف هـذا املقـام مـا ال ينتهـي مـن األخبـار إىل حـد التـواتر ملفيـد َّ أنعلما« 
 .IUH » فهو خرب الواحد,  مثالفام نقله مجاعة من مخسة أو ستة ,  للعلم

إال إذا انضمت إليه ,  وإذا كان اإلمام الغزايل يعترب خرب اخلمسة والستة غري مفيد للعلم
  .إال أن تـنهض ضـده القـرائن,   إن خرب اخلمسة أو الستة مفيد للعلم :ين أقولفإ,  القرائن
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,  الذين ال حتـوم حـوهلم شـبهة,  إذ كيف ال حيصل القطع بخرب اخلمسة العدول الضابطني

 عىل مضمون خربهم مطعن? كيف ال حيصل العلم بخربهم وهو قد حيـصل حتـى ُدِرَوال ي
إذا جاء اثنان فـأكثر مـن «   :حيث قال,   ذلك ابن حزمكام بني,  باالثنني يف بعض احلاالت

ومل ,  وال كانت هلـام رغبـة فـيام أخـربا بـه وال رهبـة,  وال دسسا,  وقد تيقنا أهنام مل يلتقيا,  ذلك
بحـديث طويـل ال ,  فحـدث كـل واحـد مـنهام مفرتقـا عـن صـاحبه,  يعلم أحدمها باآلخر

وذكر كل واحد منهام مـشاهدة أو لقـاء جلامعـة  , ثنني عىل توليد مثلهايمكن أن يتفق خاطر 
 سـمعه فهو خرب صدق يـضطر بـال شـك مـن,  شاهدت أو أخربت عن مثله بأهنا شاهدت

ِا من تدبره ورعاه فيام يـرده كـل يعلمه حس:  وهذا الذي قلنا  .إىل تصديقه ويقطع عىل غيبه
,  أو وقعـة وغـري ذلـكمن موت أو والدة أو نكاح أو عزل أو واليـة ,  يوم من أخبار زمانه

وكلفت كل واحد منهام توليد حديث كاذب ملا جاز , فلو أدخلت اثنني يف بيتني ال يلتقيان 
 .IQH »... ن يتفقا فيه من أوله إىل آخرهأبوجه من الوجوه 

فكيـف ,  املتكلفني له فعـال,  كذب واالختالقالقاصدين لل,  فإذا كان هذا عن االثنني
  أو عمن يروى عنه مـن مـثلهام?,  يرويان عن نبيهام,  ضابطني األميننيال,  التقيني بالعدلني

 عـادةوالقصة الطويلة يمتنع يف ال«   :ذا النوع من األحاديثهل ثالا وممقول ابن تيمية مؤكدي
 يف حلديث يرويـه أبـو اكثريوهذا يوجد  . أن يتفق االثنان عىل وضعها من غري مواطأة منهام

 وقـد علـم . أبو هريرة وابن عمر أو ابن عبـاسو,   هريرة وعائشةوأبو,  هريرة وأبو سعيد
 حـدث بـه أبـو . الطويـل,  ديث التجيل يوم القيامـةمثل ح,  أن أحدمها مل يأخذه من اآلخر

إال عىل لفـظ  ,  هريرة عليه مجيعهابل وافق أب,  ًوأبو سعيد ساكت مل ينكر منه حرفا,  هريرة
,  وسمعه كل واحـد يف جملـس,  حدث به يف جملسنيF  وقد يكون النبي .واحد يف آخره

 .IRH »... وهذا ما سمعه منه يف اآلخر,  فقال هذا ما سمعه منه يف جملس
وكيــف باخلمــسة ! فكيــف بالثالثــة واألربعــة?,  وإذا كــان هــذا عــن الــراويني االثنــني

  !والستة?
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,  هذا ال ينكر , االتوالذي نخلص إليه أن خرب الفرد يتطرق إليه االحتامل يف كثري من احل

والكاذب عليـه كـاذب عـىل F  هناك رواة يستحيل أن يكذبوا عىل رسول اهللااأيضولكن 
ا يستحيل عـىل أي عاقـل أن لغ من البساطة والوضوح والقلة حد ثم هناك مرويات تب .اهللا

بنـسبة و,   مـن بـاب أوىلتـأيتفهو ي,   فإذا تأيت هذا يف حق الفرد .هيم أو خيلط أو يغلط فيها
,  ائـامد دِرَّطـَ ولكـن هـذا ال ي .كـاالثنني والثالثـة واألربعـة,  يف حق الرواة املتعددين,  أكرب

  .فيجب التمييز
من يطلق القـول ,  إىل أن من العلامء,  اأرشت سابق  : بالقرائنُّخرب الواحد املحتف ــ ج

 واحلـق  .بعـدم إفادتـه ومنهم من يطلق القـول  .بإفادة خرب الواحد املحتف بالقرائن للعلم
 فهنـاك القـرائن ,  بـل احلـق يف التفريـق بـني قـرائن وقـرائن . ذاكالويف هذا اإلطالق ليس 

 ففـي , التي تقوي احتامل صدق اخلرب وسـالمته دون أن متحـو االحـتامل اآلخـر,  املحتملة
 َاملثـال,   عـىل هـذامثـاال ونأخذ  .هذه احلالة ال يمكن القول بقطعية اخلرب املحتف بالقرائن

للربهنة بـه عـىل ,  الشهري الذي يردده كثري من األصوليني منذ أن أطلقه أبو إسحاق النظام
َ بأن نخرب: حيث مثل ذلك,  خلرب املحتف بالقرائن يفيد العلمأن ا ونـسمع يف ,   بموت زيدَ

 .IRH » مع علمنا بأنـه لـيس يف داره مـريض سـواه,  ونرى اجلنازة عىل بابهIQHLداره الواعية
,  القرينة مـع اخلـرب ال توجـب علـامأن  ــ بإطالق ــ امعترب ــ ده أبو اخلطاب الكلوذاينفقد ر

,  وحيـرض اجلنـازة,  ويـأمر مـن يف داره بالـرصاخ,   بموت ابنـهِألن اإلنسان قد خيرب«   :لاق
 وقد يكون يف الدار مـريض  .وهيرب منه,  بهافيخلص منه ومن عق,  ليوهم السلطان موته

أو يـصيب اإلنـسان ,  ال ملـوت املـريض,   فيكون الرصاخ ملـوت ذلـك .يموت غريه فجأةف
فلـم تكـن القرينـة موجبـة ,  وحيمل النعش إىل بابه ومل يمـت,  فيخربه,  فيظن موته,  سكتة

 .ISH » لكنها توجب قوة الظن,  للعلم مع اخلرب
,  ة ال يمكـن إنكارهـافهذه االحتامالت التي فتحها أبو اخلطاب يف هـذا املثـال صـحيح
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 ذلـك أن ; ومـع مجيـع األخبـارهو تعميم حكمهـا عـىل مجيـع القـرائنولكن الذي ال يصح 

ا يـستحيل التـشكيك وح والقوة بحيث جتعل اخلـرب يقينيـ تبلغ من الوضأخرىهناك قرائن 
فكيـف ,  بحيث تغنـي عـن اخلـرب,   بل نجد من القرائن ما يبلغ هذه الدرجة بغري خرب .فيه

 وكـذلك«   : عىل هذا من عند اإلمام الغـزايل حيـث يقـولمثاال ولنأخذ  .تمعت معهإذا اج
,  فيحصل لنا علم قطعـي بوصـول اللـبن إىل جوفـه,  أخرىنشهد الصبي يرتضع مرة بعد 
ولكـن ,  فإنه مستور بالفم,  وال عند خروجه,  ألنه مستور,  وإن مل نشاهد اللبن يف الرضع
مع أن ذلك حيـصل مـن ,  تدل عليه داللة ما,  حركة حلقهو,  حركة الصبي يف االمتصاص

وال ختلو حلمتـه ,  لكن ينضم إليه أن املرأة الشابة ال خيلو ثدهيا عن لبن,  غري وصول اللبن
 وكل ذلـك  .نَبَّ للٍجِمستخر,  وال خيلو الصبي عن طبع باعث عىل االمتصاص,  عن ثقب

مـع ,   إذا انضم إليه سكوت الصبي عن بكائهلكن,  اوإن مل يكن غالب,  احيتمل خالفه نادر
وسـكوته عـن  ,  وحيتمل أن يكون بكـاؤه عـن وجـع .صار قرينة,  أنه مل يتناول طعاما آخر

 , وإن كنا نالزمه يف أكثـر األوقـات , ا آخر مل نشاهدهوحيتمل أن يكون تناول طعام , والهز
وكـل داللـة شـاهدة يتطـرق  . كـاقرتان األخبـار وتواترهـا , ومع هذا فاقرتان هذه الدالئل

  :إىل أن قـالIQH »... وينشأ من االجتامع العلـم , كقول كل خمرب عىل حياله , إليها االحتامل
ثارة العلم إال أا ال يبقى بينها وبني فال يبعد أن تبلغ القرائن مبلغ,  أما إذا اجتمعت قرائن« 

 .IRH » خبار الواحد مقام تلك القرينةإويقوم ,  قرينة واحدة
إذا كانـت ,  ا بانضامم القـرائن إليـه بالقرائن قد يصبح قطعيّرب املحتفواخلالصة أن اخل
  .أي كـذب اخلـرب أو غلطـه,  ل املخـالفإىل حمـو االحـتام ـــ مع اخلـرب ــ هذه القرائن تؤدي
,  ولكنها ال ترفع االحتامل املخالف لـه بـشكل هنـائي ويقينـي , تقوي اخلربولكن هناك قرائن 

  . هذه احلالة ال يمكن القول بإفادة مثل هذا اخلرب لليقنيففي
وهـو ,  هي اإلمجاع عىل قبوله والعمل بمقتضاه,  قطعي الثبوتاخلرب وأهم قرينة جتعل 
وإفـادة هـذا النـوع مـن N » تلقته األمة بالقبول » أو « متلقى بالقبول« اخلرب الذي يقال عنه 

                                                 
 .١٣٦ ــ ١/١٣٥ املستصفى )1(
 .١٣٧ نفسه )2(



gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ<l^ÏéfŞi<< <XS
 قال  .خمتلف األعرص واملذاهب والتخصصاتء من هو قول مجاهري العلام,  األخبار للعلم

 من أصحاب,   الواحد املتلقى بالقبول يوجب العلم عند مجهور العلامءوخرب«   :ابن تيمية
سـفرائيني كاإل,   وهو قـول أكثـر أصـحاب األشـعري .أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد

َّومثلـهIQH » وابن فورك L » إنـام األعـامل بالنيـات« عمـر بحـديث  ـــ كـام نقـل ابـن القـيم ـــ َ
ال تـنكح املـرأة « : وحـديث أيب هريـرة  , » دخل مكة وعىل رأسـه املغفـر« :  وحديث أنس

F فهذا يفيد العلم اليقيني عند مجاهري أمـة حممـد« Z  قال... » عىل عمتها وال عىل خالتها
 .IRH » من األولني واآلخرين

وأنـه ال جيـوز أن تعتقـد األمـة ,  ألمـة معـصومواحلجة عندهم عىل هذا هـي أن إمجـاع ا
 غـري أن هـذه احلجـة تـرد عليهـا . وهو يف ذاته غلـط أو كـذب,  كلها صواب يشء وصدقه

 إن خـرب الواحـد ال  : منها قول مـن قـال .اضات ال بد من توضيح األمر فيهابعض االعرت
بالقبول لكـون العمـل بـالظن ه ألن األمة إنام تلقت,  ولو تلقته األمة بالقبول,  يفيد إال الظن

 هـذا القـول  .فهي قد عملت بام وجب عليها وإن كـان يف نفـسه ال يفيـد إال الظـن,  اواجب
,  ظـن مـن هـو معـصوم مـن اخلطـأ ال خيطـئ« ورده بقولـه ,  ه ابن الصالح يف مقدمتهاحك

 املبتنــى عــىل االجتهــاد حجــة واألمــة يف إمجاعهــا معــصومة مــن اخلطــأ وهلــذا كــان اإلمجــاع
 .ISH »... ا هبامقطوع

وأن ,  إنـام هـي يف اإلمجـاع,   أن احلجة القطعيـة يف هـذه احلالـةاأيضِوهذا الرد يرد عليه 
ألننا لو رفعناه لبقي اإلمجـاع عـىل احلكـم وعـىل ,  ال ظني وال قطعي,  اخلرب ال يبقى له دور

  .مضمون اخلرب حجة قطعية كافية
 هـذا  :اأيـضقيل ,  ولواله ملا انعقد,   وجود اخلرب إن اإلمجاع إنام انعقد بفضل: فإن قيل

والعلـم بـاخلرب حـصل بـسبب ,   فاإلمجـاع حـصل بـسبب اخلـرب :يدخلنا يف نوع من الـدور
  .اإلمجاع
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 وذلـك أن , نحتاج إىل مزيد التحليـل والتـدقيق,  ِّشكال ورد االعرتاضولرفع هذا اإل

 كافـة العلـامء تـابع ُ وإمجـاع .ع علامئهـاوهـو تـابع إلمجـا,   األمـةاإلمجاع املعصوم هو إمجـاع
دلـة واحلجـج التـي يـدركوهنا وإمجاع علـامء التخـصص تـابع لأل,  إلمجاع علامء التخصص

  .م فيهاا هلفيكون غريهم تبع,  ر من غريهمون هبا أكثُرصَويب
ىل هـذا قـائم عـ ـــ أي اإلمجاع عىل تلقي اخلرب بالتصديق والقبـول ــ واإلمجاع يف مسألتنا

 وهـؤالء  .أعني املحدثني,  ه إمجاع علامء التخصصؤ فمبتد .وعىل هذا الرتتيب,  ساساأل
أو كرامـة مـن كرامـات ,  صـدفة ــ َوال من بعدهم ــ مل جيمعوا عىل تلقي حديث ما بالقبول

ا أدركوا وملسوا من أدلـة التـصحيح مـا مجيععوا عىل تصحيح احلديث ألهنم بل أمج,  التقوى
 عـىل  ثم تبعهم غـريهم .بعد ذلك ــ ف إمجاعهمِرُأو ع ــ م جاء إمجاعهم ث .حتم عليهم ذلك

اه بـالقبول َّقـَومـن الـصحيح مـا تل«   :ليـه ابـن تيميـة يف قولـه وهذا املعنـى نبـه ع .إمجاعهم
فـإن مجيـع أهـل ,  كجمهـور أحاديـث البخـاري ومـسلم,   العلم باحلـديثُوالتصديق أهل

  . وسائر الناس تبع هلـم يف معرفـة احلـديث .لكتابنيزمون بصحة مجهور أحاديث ااحلديث جي
كإمجـاع الفقهـاء عـىل أن هـذا الفعـل ,  فإمجاع أهل العلم باحلديث عىل أن هذا اخلرب صدق

 .IQH » حالل أو حرام أو واجب
تلقـي « مـن  ـــ ًابتـداء ـــ ليـست مـستمدة,  ومما يؤكد أن قطعية احلديث املتلقى بالقبول

وإنـام هـي مـستمدة مـن القبـول ,  ال من تلقي مطلق العلامء لـه بـالقبولو , » األمة بالقبول
وأن هـؤالء اسـتمدوا تـصديقهم وقبـوهلم ,  الصادر عن علامء التخـصص وهـم املحـدثون

  .للحديث من درايتهم وخربهتم وقواعدهم يف القبول والرد
َي البخـاري ومـسلم متَ واملراحـل التـي جعلـت صـحيحُ الطريقـة :مما يؤكد هذاو ِلقـني ُ ْ َّ

 بتلقـي فهـل األمـة قامـت أوال . ر مجهـور أحـاديثهام متلقـى بـالقبولوكيـف صـا,  بالقبول
ــالقبول ــابني ب واألمــة معــصومة يف ,  ومنحــتهام القداســة والتعظــيم,  وســلمت هلــام,  الكت

,   بـالقبول والتـسليمًأيـضافاستدل العلامء بذلك عىل صحة ما يف الكتابني فتلقومهـا  , إمجاعها
                                                 

 .١٨/١٧ جمموع الفتاوى )1(
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واعتبـار صـحتها ,  ث الكتـابنيبتـصحيح أحاديـ,  وبسبب ذلك,  املحدثون بعد ذلكفقام 

 طريقة عكسية وأن العكس هو الصحيح?ا هبا? أم أن األمور سارت بمقطوع
حيـث إن ,  يشهد بـه املـسار التـارخيي للكتـابني وهذا ما  .الشك أن العكس هو الصحيح

وهو إنام جـاء بعـد الـشهادات املستفيـضة مـن   .ًا ال أوالجاء آخر,   األمة هلام بالقبولتلقي
وأهنـام ,  وأهنـام حمـل الثقـة والـصدق,  عـىل التنويـه بالكتـابني وبـصاحبيهام,  خمتلف العلامء

ال مطعـن ,   وسـالمة ديـن يف العلـموأن صاحبيهام عـىل جاللـة قـدر,  أصح كتب احلديث
ع هـو الـذي دفـ,  رضـها وجود مـن يعاُوعدم,   فشيوع هذه الشهادات عن العلامء... فيهام

ها ومــستندها أهــل ؤإنــام كــان مبتــد,  ن هــذه الــشهادات ثــم إ .األمــة إىل التلقــي بــالقبول
وفتـشوا ونقـدوا كـل راو وكـل ,  املنهجـني امتحنـوا الـرجلني ودرسـوا الذين,  التخصص

 وهم قد فعلوا هنـا مثـل الـذي فعلـوه مـع كتـب أخـرى ومـع أصـحاهبا  . يف الكتابنيرواية
التلقـي «  ولـو كـان . فالثقة والتسليم إنام جاءا بعد اسـتكامل التفتـيش والتحقيـق . ورواهتا
هو األصل يف تصحيح أحاديـث البخـاري ومـسلم ,  الذي علم واستقر الحقاL «بالقبول

قتـرصوا عـىل املعرفـة ال , أو عىل األكثـر  . هذا العناءملا احتيج إىل كل,  والقطع بام اتفقا عليه
 كـل مـع,  احتاجوا إىل بحوث مدققة ومضنيةوملا ,  بني ومؤلفيهام ومنهجيهاماإلمجالية بالكتا

وهـو  ,  التلقـي بـالقبول فنقد الصحيحني كان قبـل, يف الكتابنيوكل لفظ ,  روايةوكل ,  راو
قبـل  ـــ  ألن القـائمني بالنقـد . ولكنـه اسـتمر مـع التلقـي بـالقبول وبعـده .ليهالذي أفىض إ

ول ليس هو مصدر احلجية والرشعية يعرفون أن التلقي بالقب ــ عدهالتلقي بالقبول ومعه وب
وإنـام التلقـي ,   بل نقدهم وما يسفر عنه من نتائج هو مـصدر احلجيـة والـرشعية, احلقيقي

  .ينفـع عنـد غـري املختـصني أكثـر ممـا ينفـع عنـد ذوي االختـصاص,  بالقبول شاهد الحق
ابـن الـصالح يف القـرن الـسابع احلـافظ  ـــ طعـىل سـبيل املثـال فقـ ـــ ولوال هـذا ملـا وجـدنا

أحرف يسرية تكلم عليها بعض أهل النقـد مـن  «ينبه عىل ما يف الصحيحني من ) ٦٤٣ت(
ثـم يعقـب عليـه احلـافظ  »  وهي معروفة عند أهل هذا الشأن .احلفاظ كالدار قطني وغريه

واضـع اليـسرية قـد أن مـا اسـتثناه مـن امل « ـــ ب,  )٨٠٦املتـوىف سـنة (زين الدين العراقـي 
 وقـد  . بـل هـي مواضـع كثـرية . ومـع ذلـك فليـست بيـسرية. أجاب العلامء عنهـا بأجوبـة



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ XV
 وقد ادعى ابن حزم يف أحاديث من الـصحيحني أهنـا  .مجعتها يف تصنيف مع اجلواب عنها

َّورد عليه ذلك,  موضوعة  .IQH » كورذكام بينته يف التصنيف امل,  ُ
ُومل يقـل للـذين ,  حني ال قبـل التلقـي بـالقبول وال بعـدهوهكذا مل يتوقف نقـد الـصحي

,   قـد تلقـت األمـة الكتـابني بـالقبول: وال حتى للذين بـالغوا يف ذلـك,  انتقدوا وعارضوا
 تـأيت  وعصمتها إنـاماألمةإمجاع  وذلك أن  .أألن األمة معصومة عن اخلط,   وسلموافكفوا

 ألهل كل ختـصص ٌعَبَ العلامء تُ وعامة .العكسوليس ,   وإمجاع علامئهامن اتباعها لعلامئها
سـواء كـان يف ,  فإن اإلمجاع عىل تلقي حـديث مـا بـالقبول,  موضوعنا ويف  .يف ختصصهم
بنــاء عــىل مــا ,   إنــام يرجــع إىل إمجــاع املحــدثني .أو يف أحــدمها أو يف غريمهــا,  الــصحيحني

مـا تلقـاه أهـل   فـإن. . « ــ بن القيمفيام نقله ا ــ  يقول ابن تيمية .اقتضته مناهجهم وأدلتهم
وال عـربة بمـن ,  مفيـد لليقـني,  فهـو حمـصل للعلـم,  احلديث وعلامؤه بالقبول والتصديق
,  اع عىل كل أمر مـن األمـور الدينيـة فإن االعتبار يف اإلمج .عداهم من املتكلمني واألصوليني

حكـام الـرشعية إال العلـامء هبـا كام مل يعترب يف اإلمجـاع عـىل األ,  بأهل العلم به دون غريهم
   .دون املتكلمني والنحاة واألطباء

وكذلك ال يعترب يف اإلمجاع عىل صدق احلديث وعدم صدقه إال أهـل العلـم باحلـديث 
 .IRH  » .... وطرقه وعلله

جيعلـه ,  وتلقيـه بـالقبول تبعـا لـذلك,  صحيح احلـديثوإذا كان إمجاع املحدثني عىل تـ
ال يمكــن أن يفيــد يف أحــسن ,  فــإن املتنــازع يف تــصحيحه,   اليقينــيا للعلــمقطعيــا موجبــ

بـن ا ويف هـذا يقـول  . يف البخـاري أو مـسلمولو كـان,  احلاالت سوى غلبة الظن بصحته
وآخــرون ,  ا مــا يــصححه بعــض علــامء احلــديثوممــا قــد يــسمى صــحيح«   :اأيــضتيميــة 

مثل ألفاظ رواها مسلم يف  ,  هو ضعيف ليس بصحيح :فيقولون,  خيالفوهنم يف تصحيحه
مثـل ,  م بـصدقه إال بـدليلَزُفهذا ال جي,  ونازعه يف صحتها غريه من أهل العلم,  صحيحه

                                                 
 .٤٢ التقييد واإليضاح )1(
 .٢/٣٧٥رص الصواعق  خمت)2(
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 فـإن »بغ فقـد طهـرُأيام إهاب د«  :قالF أن رسول اهللا,  حديث ابن وعلة عن ابن عباس
 .IQH ... وقد ضعفه اإلمام أمحد وغريه,  هذا انفرد به مسلم عن البخاري

‘ø}t^jßj‰]æ<íV<< <

ال يـصح احلكـم بأنـه  , «خرب الواحـد« ونستخلص مما تقدم أن ما اصطلح عىل تسميته 
 ا لوجــود اختالفــات مــؤثرة بــني أنــواع نظــر .امطلقــأو أنــه ال يفيــده ,  االعلــم مطلقــيفيــد 

  . عديدة من أخبار اآلحادومراتب
ألحيـان إال رجحـان ال يفيـد يف أغلـب ا,  من غري قرائن خارجيـة,  فخرب الواحد الفرد
ت معهـا إىل احـتامل َلتفـُحتـى ال ي,  اجـدوقـد تقـوى غلبـة الظـن ,  الصحة وغلبة الظن هبا

  بـصفاتلكـن,   يفيـد اليقـنيقـد يـصل إىل أنو,  ا لـضعفه وبعـدهنظـر,  الغلـطالكذب أو 
  . معينة يف الراوي واملرويوضامنات

 وقد يفيد اليقـني ,  يصدقهاجد يفيد غلبة ظن قوية,  وكذلك خرب الواحد املتعدد الرواة
  .أو يف أحدمها فقط,   يف الرواة واملرويبرشوط تتحقق,  اأيض

 اأيـضولكـن هـذه القـرائن ,   به قرائن إضافية تشهد له بالصحةّوخرب الواحد قد حتتف
 وذلك راجـع إىل , وقد ال تصل,  قد تصل باخلرب الذي انضمت إليه إىل حد القطع واليقني

ا إطالق القول بأن اخلرب املحتف بالقرائن يفيد صحيح فلم يكن , ة داللتهامدى قوهتا وقو
الصحيح أن خرب الواحد قد «   : والصواب هو ما جاء يف تعبري ابن تيمية حيث قال, العلم

 .IRH » إذا احتفت به قرائن تفيد العلم,  يفيد العلم
عمول بـه ومعـرتف بـه يف  من خالل هذا كله إىل أن األخذ بالتقريب والتغليب مُلِوأص

فـإن ,  وأنه مهام قيل عن إفادة أخبـار اآلحـاد للعلـم والقطـع,  تصحيح األحاديث وقبوهلا
مـا  وال شـك أن أكثـر  .الكثري منها إنام يفيد الصحة والعلم عـىل وجـه التقريـب والتغليـب

ة ومفيـد لدرجــ,  فهــو مفيـد للتغليـب القـوي,  ا لليقـنيإن مل يكـن مفيـد,  صـححه العلـامء
 وبني هاتني املنـزلتني تـرتدد  . عن درجة اليقني التاماكبريا التي ال ختتلف اختالف,  التقريب

                                                 
 .١٨/١٧ جمموع الفتاوى )1(
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وذهـب آخـرون إىل أنـه ,   فذهب قوم إىل أنه يفيـد العلـم كـاملتواتر, إفادة احلديث املشهور

يوجب طمأنينـة «   : فقالوا وأسلم أدق آخرون قوالَسَّمَوتل,  ظني اإلفادة ألنه من اآلحاد
  .كام عرب اجلرجاين وغريهIQH » القلب ال علم اليقني

 واحلـديث احلـسن  .ويظهر العمل بالتغليب أكثر ما يظهـر يف قبـوهلم للحـديث احلـسن
وهـو ,  عليه مـدار أكثـر احلـديث«   :بل هو حسب شهادة أيب سليامن اخلطايب,  ليس بقليل

 .IRH » ويستعمله عامة الفقهاء,  الذي يقبله أكثر العلامء
كاحلـسن ,  نعىل أن من العلامء من أجازوا حتى مـا هـو أقـل منزلـة مـن احلـديث احلـس

أي متى غلب عندهم ,   وهذا منهم إنام هو طرد لقاعدة التغليب, لغريه وكاحلديث املرسل
 وحتـى اإلمـام الـشافعي املعـروف برفـضه لألحاديـث .  عليهاَْونَوباحتامل الصحة اعتربوه 

َل يف حـاالت ضـيقة بينقبل اإلرسا,  املرسلة                 : هـا ووضـع هلـا رشوطهـا يف رسـالته ثـم قـالَّ
 مـنهم ًاحتـى ال يـسع أحـد ,  أرض بحديثـهُمـا وصـفت ــ ِاملرسلأي الراوي  ــ ومتى خالف« 

أحببنــا أن نقبــل ,   وإذا وجــدت الــدالئل بــصحة حديثــه بــام وصــفت : قــال .ِه مرســلُقبــول
 . ISH » م أن احلجة تثبت به ثبوهتا باملتصلوال نستطيع أن نزع,  مرسله
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ا بواقـع  ارتباطــــ وأكثـر العلـوم إطالقـا ـــ اإلسـالمية ال شك أن الفقه هو أكثر العلـوم
أو  , إىل مرونة كبـرية سـواء يف أحكامـهوهو ألجل ذلك حيتاج  , الناس وبحياهتم العملية

أو غـري  , َأو مـشاورين , أو والة ,  سواء كان مفتني أو قضاةــ فالفقهاء  .حتى يف قواعده
 يف  ,بـة احليـاة مواكعواحتـى يـستطي , اجـدات تـرشيعية واسـعة إمكانـ بحاجـة إىل ـــذلك 

  ,تاجد فاحليـاة متـور بالتقلبـات وتفـور باملـست, وتعقيداهتا الالحمـدودةتنوعها وتطوراهتا 
 وأكثرهـا أمـور , ال حيـىص  مـا ,الـصغرية ومـن األحـوال الفرديـة للنـاسوفيها من اجلزئيات 

  . والتسديدقاربة يقدر ما هي بحاجة إىل امل ,التشديدو املبالغة اج إىل ال حتت ,يسرية هينة
ا عـىل  وكـانوا األكثـر اعـتامد ,ة وواقعيـةليـَمَألجل هذا كان الفقهاء أكثـر أهـل العلـم ع

 أو   حتى أصبح مسلام ,التقريب والتغليبا يف العمل ب واألوسع صدر ,الظن والرتجيح
ب ال جيـ «  : يقول اإلمام عـز الـدين عبـد الـسالم,  أن أكثر أحكام الفقه ظنيةشبه مسلم 

 بـل  , اإلباحة والتحليـل وال , وال الكراهية والندب ,األخذ باليقني يف اإلجياب والتحريم
 وكذلك ال جيب القطع بصدق الـراوي , باب الرشعيةيكفي يف ذلك الظن املستند إىل األس

ِ ولو رش ,واملفتي وقـال IQHN »...  ذلك لفات معظـم األحكـام يف حـق العلـامء والعـوام َطُ
IRHN  »واحلكم بغلبة الظن أصل األحكام «:  اطبياإلمام الش 

ها ؤ وأبـد .تقريـب والتغليـب يف املجـال الفقهـيوفيام ييل نامذج من امتدادات نظريـة ال
  .ثم أتبعها ببعض رضوب التغليب , لتقريب التي يعمل هبا الفقهاءاببعض رضوب 

                                                 
 .٤٢٣وصالح األقوال واألعامل  ,  شجرة املعرفة واألحوال)1(
 .٢/١٤٣ االعتصام )2(
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أو  , اىل الفقيه أن جيد ملسألته دليال مبـارشا رصحيـ عوأعني به احلاالت التي يتعذر فيها
أو يكون يف املسألة نفـسها نـوع مـن  , وأكثر من أصل , جيد املسألة يتجاذهبا أكثر من دليل

فإنه ال يلجـأ إىل إصـدار  ,  فإذا كان الفقيه من أهل التحقيق والتدقيق, الغموض والتعقيد
 وإنـام  .وواجـب , وحـالل ,  كحـرام :سـمة وال يـستعمل العبـارة احلا, األحكام القاطعة

 األقــوال إىل الــصواب أقــربو , أقــرب هــذا  :كقــوهلم , يــصوغ اجتهــاده صــياغة تقريبيــة
 . كذا , أو هبدي السلف , واألشبه بالسنة , واألشبه باحلق , كذا

فـاختلفوا  , بة الصحامسألة األرايض املفتوحة التي أشكلت عىل ,  هذا البابأمثلةومن 
فقال بعـضهم بجعلهـا غنيمـة  , ثم اختلف فيها األئمة من بعدهم , ناقشوها طويالفيها و
وأن التـــرصف فيهـــا خاضـــع  , اوقـــال اآلخـــرون بجعلهـــا فيئـــ , فـــاحتني عـــىل التـــوزع

 وهـــو القـــول الـــذي اســـتقر عليـــه مجهـــور , رات املـــصلحيةلالعتبـــاًفقـــا و , لالجتهـــاد
وقـــول اجلمهـــور أعـــدل   « :يـــة قـــال ابـــن تيم .وأخـــذ بـــه مجهـــور العلـــامء , الـــصحابة
ـــل ـــبهها , األقاوي ـــسنةب وأش ـــاب وال ـــالوا , الكت ـــذين ق ـــم ال ـــني  :وه ـــام ب  نخـــري اإلم
  .« IQHال ختيري شهوة ومشيئة , ختيري رأي ومصلحة , األمرين

ــرب ــسلك املق ــذا امل ــارب , ِّوه ــر  , أو املق ــا أث ــادام مقتفي ــويم ســليم م ــسلك ق ــو م ه
النـوع   « :وهو يبني أنـواع الـرأي املحمـود ,  ابن القيم وفيه يقول .هبديه معتصام , الرشع

فـإن مل جيـدها يف  ,  أن يكون بعد طلب علم الواقعة مـن القـرآن :الرابع من الرأي املحمود
فيام قىض به اخللفـاء الراشـدون أو اثنـان مـنهم  , فإن مل جيدها يف السنة , القرآن ففي السنة

اجتهـد  , فـإن مل جيـد , د من الصحابة ريض اهللا عنهمفبام قاله واح ,  فإن مل جيد .أو واحد
 .IRH »  وأقضية أصحابهملسو هيلع هللا ىلص ذلك من كتاب اهللا وسنة رسول اهللا أقربرأيه ونظر إىل 

لكثـرة  , ا إىل التقريب يف االجتهادات واألحكامل القضاة هم أكثر الفقهاء احتياجولع
ــيهم مــن ــوازل والقــضايا املــستجدةمــا يعــرض عل  بلغــت النــصوص  ومهــام,  غريــب الن

                                                 
 .٣٤/١١٩وى  جمموع الفتا)1(
 . ١/٨٥عالم املوقعني إ )2(
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ا  وحتـى يظـل وفيـ .باستمرار أمام قـضايا ال نـص فيهـافإن القايض جيد نفسه  , الترشيعية

فإنه لن جيـد بـدا مـن االعـتامد عـىل التقريـب يف كثـري مـن  , للنصوص الترشيعية امللزمة له
 حـني قـال يف رسـالته الـشهرية إىل  وهذا مـا نـص عليـه فـاروق القـضاة عمـر , أحكامه

ممـا لـيس يف قـرآن  ,  فيام أديل إليك مما ورد عليـكَثم الفهم  « : موسى األشعريقاضيه أيب
ثم اعمد فيام تـرى إىل أحبهـا إىل اهللا  , ثم قس األمور عند ذلك واعرف األمثال , وال سنة

 .IQH » وأشبهها باحلق
 عـىل فقهـاء والقـضاة يتواصـون هبـا ويـسريونوقد أصبحت كلمـة عمـر هـذه حمجـة لل

 يـنص عـىل أن القـايض إن ــ مثال آخر ــ فهذا ابن عبد الرب  .وينسجون عىل منواهلا , هدهيا
فـإن كـانوا   « :قـال , نظر فيام جاء عن الـصحابة , مل جيد احلكم ال يف الكتاب وال يف السنة

 فإن أشكل عليه األمـر ... قد اختلفوا ختري من أقاويلهم أحسنها وأشبهها بالكتاب والسنة
ثـم نظـر إىل أحـسن أقـاويلهم وأشـبهها بـاحلق  , فقهه ودينه من أهل العلمشاور من يثق ب

 .IRH » فقىض به فإن رأي خالف رأهيم أحسن وأشبه باحلق عنده قىض به
ــ ــا اختطــه مــن قب ــه منهجــوهــذا م ــن أنــس وجعل ــام مالــك ب ــه ا ل اإلم ــه ل يف اجتهادات

علــامء لــصحابة واللوالــسوابق االجتهاديــة  , عنــدما يفتقــد النــصوص واآلثــار , اخلاصــة
َاملتبعــني فاجتهــدت ونظــرت عــىل مــذهب مــن  , مــا مل أســمع مــنهموأمــا   «: ~قــال  , َّ
 .ISH »  منهاقريبحتى وقع موقع احلق أو  , لقيته

NIÍ^‘æù]<»<gè†ÏjÖ]<V<< <

ويف  , ويف القــضاة واملفتــني ,  يف الــصفات املطلوبــة يف اخلليفــةــــ  مــثالــــويــتجىل هــذا 
ا  ويف هـذه احلالـة ال نجـد فقيهـ .ًا ما تتخلف كال أو بعـضاكثريالرشوط الشهود; فإن تلك 

وال مـن  , ا حتى يوجـد مـن تتـوافر فيـه الـرشوط بتاممهـاببقاء منصب اخلليفة شاغريقول 
مـن عدالـة  , حتى يتوافر القضاة اجلامعون لرشائط القـضاء , يقول بتعطيل والية القضاء

                                                 
 .٨٦ املرجع السابق )1(
 .٢/٩٥٨ الكايف البن عبد الرب )2(
 .٢٥بن فرحون ص  الديباج املذهب ال)3(
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 ال يـذهب ـــ كـام أمـر اهللا ـــً حني ال نجد شـهودا عـدوال و... االجتهادوفطنة وبلوغ ملرتبة 

 يعمـدون إىل ـــ ونظائرهـا ـــبـل يف مجيـع هـذه احلـاالت  , الفقهاء إىل إغالق باب الـشهادة
ون أشـبههم دمويقـ ,  مـن أصـحاب هـذه األوصـافقرب فاألقربالتقريب ويطلبون األ

مـع بقـاء الـصورة املـثىل  , نهـا درجة مأقرب وكلام تعذرت درجة نزلوا إىل  .بالصورة املثىل
 .IQH » كتولية األشبه عند تعذر املستحق  « : قال املقري .مطلوبة متى أمكن

ِذا مل جيـد الـسلطان مـن يوليـه إال قاضـيا عاريـا مـن رشوط إ  « :وقال اإلمام ابـن القـيم ُِ ُ ً َ ُِ َ َِ َ ُ ََّ ِّ ْ ُّ ْ ِ
ُالقضاء مل ي ِ َ َ ٍعطل البلد عـن قـاض ووىل األمثـْ َ َِّ َ ْ َْ ُونظـري هـذا لـو كـان الفـسق هـو   .مثـلل فاألَ ْ ِ ِْ ُ َ َ

َالغالب عىل  ِ َ ِهل تلك البلدأْ َِ ْ َْ ُن مل تقبل شهادة بعضهم عىل بعض وشهادته لهإو , َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َُ ُ َُ ٍَ ْ ِ ِ ْ ْتعطلت  , ْ َ َّ َ َ
ْاحلقوق وضاعت َ َ َ ُ ُ ُ                , ونظريهـا لـو غلـب احلـرام املحـض  .مثـل األمثـل فاألة شـهادَلِبـَق , ْ

 .IRH » فإنه يتناول األمثل فاألمثل , حتى مل جيد احلالل املحض , أو الشبهة
من اعتبار  , لكما ذهب إليه اإلمام ما , باب التقريب يف األوصاف , ومن هذا الباب

وقيده بعض فقهاء املذهب بأن يكون نوع الشعري  , ا يف الزكاةالقمح والشعري جنسا واحد
الشعري الـذي هـو   « : قال الشيخ حممد بن عبد امللك قايض مراكش, ً وشبيها بالقمحًقريبا

كـشعري احلجـاز وبعـض  , إنـام هـو مـا قـارب القمـح يف الـدقيق , مع القمح جنس واحـد
  .ويقصد باملتباعد املتباعد يف األوصافISH » وأما املتباعد فال , البالد

             :التـي صـاغها املقـري بقولـه القاعـدة الفقهيـة  :ومما يندرج يف هذا اللون من التقريـب
ــستعارة « ــاة امل ــىل األصــحITH احلي ــدم ع ــريةIUH » كالع ــىل حــاالت كث ــق ع ــا  , وتنطب منه

ويكـون موهتـا قـد أصـبح يف  , احليوانات املأكولة حني تكون يف الرمـق األخـري مـن احليـاة
 كـام  .عُ سبَ افرتاسأو , ًأو ترديا , ًأو نطحا , ًك رضباوقد يكون سبب ذل , حكم املحقق

                                                 
 .١١٦٠القاعدة ,  قواعد الفقه )1(
 .٤/١٩٧عالم املوقعني إ )2(
 .١/٣٦٣ املعيار للونرشييس )3(
 .حتى أصبحت يف حكم املوت , نهاوس مؤهي احلياة املي : احلياة املستعارة )4(
 . عند الونرشييس٤٣والقاعدة  , ٢٣٩ القاعدة )5(
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  .ًتنطبق القاعدة عىل جنني احليوان الذي خيرج من بطن أمه حيا لبعض اللحظات

فـإن احليوانـات يف احلـاالت املـذكورة تعامـل  , بمقتىض هذه القاعدة عند من يأخذ هبا
ألهنـا  , ومـا أكـل الـسبعفال تنفـع الـذكاة يف حتليـل املرتديـة والنطيحـة واملوقـوذة  , كامليتة
  .IQH وهذا قول املالكية يف املشهور عنهم .ًقريبابحت ميتة تأص

فـإن كانـت قـد صـارت إىل  , وكـل شـاة وقعـت للمـوت  «: يقول ابن حارث اخلشني
وإن كانت حالتهـا مرجـوة غـري  , وإن ذكيت مل حتل , احلال التي ال ترجى معها فال تذكى

 .IRH  «فال بأس أن تذكى وتؤكل , ميؤوس منها
 ا فـإذ .وإال مل حيل أكلـه , ال بد أن يذكىفإنه  , ًني الذي ذكيت أمه فخرج حياوأما اجلن
ًعمـال باحلـديث  ,  لـهٌه ذكـاةِّ عـىل أن ذكـاة أمـــً خالفا أليب حنيفة ــفاجلمهور  , ًخرج ميتا

  .ISHالوارد يف املعنى
 الـذي َ اجلنـنيـــ لـه ً الذي تعتـرب ذكـاة أمـه ذكـاةــغري أن املالكية يلحقون باجلنني امليت 

            :يقـول اخلـشني , فـال اعتـداد هبـا , س من اسـتمرارهالكن حياته قليلة ميؤو , ًخرج حيا
 .ITH »  بذكاة أمهٌّفهو ذكي , وإن كانت احلياة الضعيفة التي ال يشك أنه ال يعيش هبا «

املعـرب وهـي  , وكل هذه األقوال والتطبيقات تندرج يف قاعدة أعم من السابقة وأشمل
َما قارب اليشء يعط «:  عنها بقوهلم  ;وهي قاعـدة فيهـا مـن اخلـالف مـا فيهـا , » هى حكمُ

 . » ما قرب من اليشء هل له حكمـه أم ال?  «تفهاميةساصيغة بفالونرشييس ذكرها كعادته 
اختلف املالكية يف إعطاء ما قـرب مـن الـيشء حكمـه أو بقائـه عـىل   « :واملقري يقول عنها

ويف احلاالت التـي تطبـق فيهـا  , ولكن التحقيق أن اخلالف إنام هو يف التطبيقات . » أصله
ِّوإذا طبقــت فتحــت أي رشوط? , هــاوالتــي ال تطبــق في َْ ويقــع  , فهاهنــا يقــع االخــتالف َ

 يؤكـد هـذا ويوضـحه أن املقـري نفـسه أورد قاعـدة  .التوسع والتضييق يف إعـامل القاعـدة
                                                 

 .١/٤٤٠ بداية املجتهد )1(
 .١١١ أصول الفتيا ص )2(
 .ًورواه أيضا أمحد وابن ماجة والدارقطني ,  احلديث حسنه الرتمذي وصححه ابن حبان)3(
 .١٠٨ أصول الفتيا ص )4(
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ًت الرشع حكام منوطإذا أثب  «: قال فيهاIQH أخرى وإن  ,  بام يقرب منهاَطِفقد ني , ا بقاعدةً

 القرب من غايةالصالة يف  «  :وأورد من صورها ما نسبه إىل مالك والشافعي قاال » مل يكن عينها
 يريـد أن تـرك الـصالة قريـب يف N »  القرب من الكفـر املوجـب للقتـلغايةوتركها يف  , اإلسالم

ِّرصـــُمــوهلذا كان حكم تاركهـا ال , شناعته وفداحته من الكفر كحكـم  ,  عـىل تركهـا هـو القتـلِ
 وعــىل هــذا الــرضب مــن التقريــب حتمــل األحاديــث التــي رصحــت بتكفــري تــارك . دتــرامل

عـىل كفـر  , وقـد محلـوا أحاديـث التكفـري «  :وهو ما حكاه املجد ابن تيمية حيـث قـال , الصالة
 .IRH »  فقد قارب الكفر :أو عىل معنى , النعمة
قريـب مـن  هـا وترك ,نفـسهقريب يف أمهيته من الدخول يف اإلسـالم أداء فريضة الصالة ف ًإذا

 ألنـه قـارب  , ومن هنا جاءت األحاديـث مـرصحة بكفـر تـارك الـصالة .االرتداد عن اإلسالم
يعطـى الـيشءما قارب   « من باب , ونصت األحاديث عىل عقوبة له مماثلة لعقوبة الكفر ,الكفر
 ولـيس هـو الكفـر االعتقـادي  , هـو كفـر تقريبـي ,ً تارك الصالة هتاونـاُ فكفر ,وعليهN » كمهح

  .ًاملخرج من امللة هنائيا
  ,ا ورشوطهـات القاعـدةً ما أرشت إليه سابقا من وقوع االختالف يف تطبيقأمثلةومن 

ISH  أخواهتـا :وقـال ابـن حبيـب  « : قـال ,ما أورده املقري نفسه عىل إثر ما سبق من كالمه

,  » فحكـم أخواهتـا كحكمهـا)  ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة«  : لقول الصديق ,مثلها
 وأن ,ITH العبــادات إليهــا ال إليــهأقــربوالتحقيــق أن أخواهتــا   « :قــال املقــري يــرد عليــه

 وإال أدى إىل إحلــاق ســائر  ,فيلحــق بــه مــا قــرب منــه ًأصــالالقريــب إىل األصــل ال يعتــرب 
N » لعباداتا 

 وهذا من شأنه أن يفقده حقيقته ويبعد  ,فابن حبيب جنح إىل التوسع يف دائرة التقريب
                                                 

 .١٣٢ هي القاعدة )1(
 .١/١٩٥ى  املنتق)2(
 . كالزكاة والصيام:  يقصد أخوات الصالة )3(
فهن قريبات مـن القريـب ال  , ُأخوات الصالة قريبات من درجة الصالة ال من درجة اإلسالم:  أي )4(

 .من األصل األول نفسه
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 وهـي مـسألة شـبيهة بمـسألة القيـاس  .عن األصل املقرب إليـه , بالفروع والنظائر املقربة

  . الذي يقول به بعض األصوليني ,ياسعىل ق
وتؤكد أن أصل  , عدتني السالفتني تعزز القا للمقريأخرىوأختم هذه الفقرة بقاعدة 

                ٤٨٣ يقــول القاعــدة  . يف بعــض تطبيقاتــه ورشوطــهَعِوزُنــُ ولــو ت ,التقريــب ثابــت مــستقر
 عـىل املـشهور مـن مـذهب  , حكم األصـل ,حكم الفرع القريب معناه من معنى األصل «

 N »...   فمن حلف أن يأكل القمح حنث باخلبز ,مالك
OI<»<gè†ÏjÖ]†è^Ï¹]<V<< <

نه أن املقـادير التـي وومـضم , ال خيتلف يف جوهره عن النوع السابق من التقريبوهو 
ــرشع  ـــحــددها ال ـــ ــدودة أو غريه ــة أو املع ــواء املوزون ـــ ا س ــدد ـ ــي حت ــك الت ــذلك تل  وك

قـد يتعـذر وقـد يتعـرس اإلتيـان هبـا هـذه املقـادير  , د النـاس وأعـرافهمأو بعهو , بالقضاء
بـل  , ا التمسك هبـذه التحديـدات بحـذافريهاليس رضوري , هاتني احلالتني ففي  .بتاممها

 إن كانـــت الفـــروق اوخـــصوص , تـــاج إىل التـــشديد والتـــضييقاألمـــر أهـــون مـــن أن حي
الـشاطبي بـأن  وقد رصح اإلمام . ر املمكنة قريبة من األصل املحددوكانت الصو , طفيفة

وأن التـشديد والتـدقيق  , دة يف الـرشعالتقريب يف هذه املجاالت أصل من األصول املعتم
 .IQHيف مثل هذه احلاالت إنام هو تنطع وتكلف

 يف احلـاالت التـي , العمـل بـاخلرص يف الـثامر ونحوهـا ,  هذا النوع من التقريبأمثلةومن 
إذا  ,  الثامر قبل جنيهـاًمثال ف .ًرجاًأو قد يكون ذلك شاقا حم , عدالكيل أو ال أو الوزن  فيهايتعذر

ــاأ ــد زكاهت ــديرها ألجــل حتدي ــا تق ــا , ردن ــسمتها , أو ألجــل بيعه ــستطيع ذلــك إال  , أو ق ال ن
 مـن الغـبن واخلـسارة ألحـد ءيش فيه قعفال بد أن ي , واخلرص إنام هو تقدير تقريبي , باخلرص
ًا فعـال أن َّنِ ولكـن إذا ضـم .للطرف اآلخـر , يف األصل » غري مرشوع  «مقابل ربح , األطراف
 وهـذا , فاخلرص جـائز , ًضئيالكون احليف فيها وأن ي , من احلقيقة جة اخلرص قريبةتكون نتي

يـشرتط  ,  ومـن متـام العـدل من احلقيقةًقريبا ولضامن أن يكون اخلرص . هو قول مجهور العلامء
ًأن يكون اخلارص خبريا متمكنا   .زيادة عىل عدالته وأمانته , ً

                                                 
 .١١/١٤٤باملعيار للونرشييس  ,  انظر ذلك يف سياق فتوى له)1(
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ً وخـصوصا ــ ودرج عليه الفقهاء , ر يف الرشعهي فرع ملا هو مقر , ومسألة اخلرص هذه

 وعـىل نفـس . ً من التغايض عن الغرر اليسري إذا كـان االحـرتاز عنـه عـسرياــمنهم املالكية 
 وهـذا  .إذا كـان يف التنـزه عنـه حـرج , حـراماملنهج يتغاضون عن القدر الضئيل مما أصله 

ويف هذا يقول وهو يبـني أنـواع  , ًاملسلك عده اإلمام الشاطبي نوعا من أنواع االستحسان
 لرفـع املـشقة , لتفاهتـه ونزارتـه ,  ترك مقتىض الدليل يف اليسري :والسابع  « :االستحسان

ذلك ال تنـرصف لـو ,  ووجه ذلك أن التافه يف حكـم العـدم... وإيثار التوسعة عىل اخللق
ومهـا  , واملـشقةوأن املـشاحة يف اليـسري قـد تـؤدي إىل احلـرج  , إليه األغراض يف الغالـب

 .IQH » ان عن املكلفتمرفوع
ما يتعلـق بالنقـصان الطفيـف يف بعـض أنـصبة الزكـاة  ,  التقريب يف املقاديرأمثلةومن 

ويف هذين الصنفني جـاء  , ونصاب احلبوب , )ًأو النقود حاليا(كنصاب الذهب والفضة 
وال  ,  ذود صـدقةوال فـيام دون مخـس , صـدقةليس فيام دون مخس أواق   «: ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي 

  .IRH » فيام دون مخسة أوسق صدقة
ينـــي اآلن يف احلـــديث هـــو حتديـــده لنـــصاب الـــذهب والفـــضة يف مخـــس نوالـــذي يع

وهـو منطبـق ( فامذا لو نقـص النـصاب األول . ونصاب احلبوب يف مخسة أوسق , أوقيات
ومـاذا لـو نقـص  احلول كنسبة واحد أو اثنني من مائـة? هنايةبنسبة ضئيلة عند ) عىل النقود

  .النصاب الثاين ببضع حفنات?
واستدل باحلديث من يرى النقصان اليـسري يف الـوزن   «: يقول العالمة ابن دقيق العيد

 بـــالنقص اليـــسري حســـام ~ومالـــك  , يمنـــع وجـــوب الزكـــاة وهـــو ظـــاهر احلـــديث
فــاختلف  , وأمــا األوســق . الــذي تــروج معــه الــدراهم والــدنانري رواج الكامــل , ًجــدا

إنــه تقريــب ســامح :  ومــن قــال . صــحاب الــشافعي يف أن املقــدار فيهــا تقريــب أو حتديــدأ
 ال ًجـداواألظهر أن النقـصان اليـسري  ,  وظاهر احلديث يقتيض أن النقصان مؤثر .باليسري

 .ISH » غتفرُألنه ي , وال يعبأ به أهل العرف , يمنع إطالق االسم يف العرف
                                                 

 .٢/١٤٢ االعتصام )1(
 .يف أبواب الزكاة  , وأصحاب السنن , ومسلم , ي أخرجه البخار)2(
 .٢/١٨٧ إحكام األحكام رشح عمدة األحكام )3(
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حيث يتـساهل الفقهـاء  ,  املحددةيف املواعيد الزمنيةوهناك نوع من التجوز والتقريب 

بحيـث نجـد أن  , مـن ذلـك التقـديم أو التـأخري يف إخـراج الزكـاة .  اليسري منهـا خمالفةيف
إذا دعت  , ها عنه عن موعدها أو تأخريــ بقدر يسري ــمعظم الفقهاء جييزون تقديم الزكاة 

 الزكاة قبل أن وال جيوز إخراج  «:  ففيام خيص التقديم يقول ابن عبد الرب. احلاجة إىل ذلك
ه إذا ئـواألظهر أهنا جتز  « :)اجلد(وقال ابن رشد IQH » حيول عليه احلول إال باأليام اليسرية

 .IRH » أخرجها قبل املحل بيسري
قبـل يـوم ص ملـن وجبـت عليـه زكـاة َّهل يـرخ  « :بن عرفةاسئل  , وفيام خيص التأخري

ًإذا كـان موسـام للمـساكني يـربزون فيـه ويلحـون يف  , يف تأخري إخراجهـا إليـه , عاشوراء
 مـن ًقريبـا إن كـان يـوم عاشـوراء : ? فأجـاب... وال يعذرون من ال يعطيهم فيه , الطلب

أي جيــب أداؤهــا يف  , ISH » وإن بعــد وجــب التقــديم , جــاز التــأخري إليــه , حــول الزكــاة
  .انتظار عاشوراءعدم و , موعدها

 فهـل  . مـسألة اسـتقبال القبلـة : وخـري مثـال لـه .ومن التقريب الزمـاين إىل التقريـب املكـاين
?  ? وبالذات إىل عـني الكعبـة  إىل املسجد احلرامًمضبوطا ًا أن يتجه اجتاهٍّالواجب عىل كل مصل

 ?مكانن استقباهلا مطلوب عىل وجه التقريب قدر اإلأأم 
 , ا إىل الكعبـةأن يتجـه اجتاهـا مبـارش باملـسجد احلـرام جيـب عليـه ال شك أن من صـىل

ا عـن  أما من صىل بعيد. موضعها بالضبطأو يرى  , وكذلك من صىل يف موضع يراها منه
 فهـل عليـه أن ـــأكثـر املـسلمني   وهـذا حـالـــوعن مكة نفسها  , الكعبة وعن املسجد احلرام

? بعض العلامء ذهبـوا إىل منه أن يصيب جهتها فقطأم املطلوب  , امتاميصيب بوجهته الكعبة 
خلـص   وقـد. أي بالتقريـب , مهـور األعظـم مـنهم يقولـون بالثـاين ولكـن اجل .القول األول

  :ء مـن قـال العلـامَنِفمـ  «: ا جـاء فيـهر بن عاشور املـسألة تلخيـصا جامعـحممد الطاهالعالمة 
 خـط بينـه وبـني الكعبـة لوجـد رض بحيث لو فـ .ة عني الكعبةيتوخى املصيل جهة مصادف

                                                 
 .١/٣٠٣ الكايف يف فقه أهل املدينة )1(
 .٢/٣٦٦ البيان والتحصيل )2(
 .١/٥٨٥ معيار الونرشييس )3(
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ويعـرب عـن  , إال بطريق أرصاد علم اهليئـة , يعرس حتققهق  وهذا شا .رهااجد قبالة وجهه

واختاره أحد أشياخ أيب  ,  وهذا قول ابن القصار, وباستقبال السمتهذا باستقبال العني 
 يتـوخى : قـال ومـن العلـامء مـن ,  ونقله املالكية عن الـشافعي, كنديالطيب عبد املنعم ال

بحيث لو مشى باستقامة لوصل حـول  ,  ما بينه وبني الكعبةأقرباملصيل أن يستقبل جهة 
وهـــذا قـــول أكثـــر  , أي جهـــة الكعبـــة , ويعـــرب عـــن هـــذا باســـتقبال اجلهـــة , الكعبـــة
وهـو مـن  ,  وهـو قـول أيب حنيفـة وأمحـد بـن حنبـل .واختاره األهبري والباجي , املالكية

 .IQH » التيسري ورفع احلرج
  ,املواقيـت املكانيـة لإلحـرام بـاحلج والعمـرة مسألة :اأيض التقريب املكاين أمثلةومن 

  :مل حيد إال أربعة مواقيت هيF فمعلوم أن النبي
  .ألهل الشام , اجلحفةــ ٢     . ألهل املدينة ,ذو احلليفةــ ١
  . ألهل اليمن ,يلملمــ ٤     . ألهل نجد ,قرن املنازلــ ٣

 ومن كان , وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة, هن هلن   «:F وقال
IRHN »  حتى أهل مكة من مكة , فمن حيث أنشأ ,دون ذلك 

   فالـذي يـصح هـو أن ذلـك مـن اجتهـاد ,ا ألهـل العـراق ميقاتـ)ذات عرق( أما جعل 
 . عمر 

  :فبقى بغري ميقات منصوص
ّاملارون برــ ١  فـالطرق واملمـرات  . املذكورة أو اخلمسة  املواقيت األربعة غريعىل  ًاُّ
  .كثرية
  .)اغرب( القادمون من البحر ــ ٢
  . القادمون من اجلو :احديثوانضاف ــ ٣

  فمن أين حيرم هؤالء? وما هي مواقيتهم بالضبط?
                                                 

 .٢/١٣ التحرير والتنوير )1(
 . رواه البخاري ومسلم وغريمها)2(
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 , نـصوصةاألربعـة اململواقيـت حـد ا عند املحـاذاة ألاإلحراماجلمهور من الفقهاء يقولون ب

  : والتقريب هنا عىل وجهني . ال يمكن ضبطها إال بالتقريبوهذه املحاذاة
إذا مل يمـر  , املار إىل مكةف  , امليقاتني إىل الطريق املسلوكأقرباختيار   :الوجه األول *

ام َأقـرهب ً ميقاتـا لـهتخذعليه أن يف  . منهاأن يمر بني ميقاتنيوال بد  , بأحد املواقيت املحددة
 وإال  ,التقريـب  إال عـىل وجـهأقـرب ال يمكن حتديد أهيـام , يف حال التوسط و. ىل طريقهإ

  .دخل الناس يف حرج ومشقة
املحـاذاة التـي   يبقـى حتديـد نقطـة ,عندما يقـع اختيـار امليقـات املعتمـد  :الوجه الثاين* 

 ال عـىل احلـاج  ,ذينئـ وح . ال يمكن أن يقع إال عىل التقريـباأيض وهذا  .اإلحرام يتعني فيها
  . فالتقريب أصل يف الرشع كام قال الشاطبي , أو تأخرإن تقدم قليال

ســتعانة  مــع اال , وأدواتا مــن آالت بــام أصــبح متــوافر ,ع الدولــة اليــوم تــستطي ,نعــم
 للمواقيـت  والتابعـةاملحاذية ,  من املواقيت اجلديدةاكثري أن تضبط  ,باملهندسني والفقهاء

 غري أنه ال يرفع احلاجة إىل التقريب سواء يف هذه املـسألة أو يف  ,مستحسن وهذا  .األصلية
  .غريها

والتغليـب عنـد   .نتقـل إىل التغليـب أ , من التقريـب الفقهـيوبعد عرض صور ونامذج
 التغليـب يف املقـادير  : ويمكن حرص أهم صورة يف أنـواع ثالثـة هـياجدكثري وهو   ,الفقهاء

  . والتغليب يف وضع القواعد الفقهية ,ون الغالبة والعمل بالظن ,واألحوال
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  , مضبوطة حاسمة واضـحةــ أكثر ما يمكن ــللفقه حتتم أن تكون أحكامه وظيفة القانونية ال

  .عميمهـا عـىل األحـوال الكثـرية للنـاس ويسهل ت ,يسهل فهمها عىل املتفقه وعىل املكلف
 والتغليب .IQHمن مقاصد الرشع يف أحكامها  مقصد)االنضباط(  و )الضبط(عد ومن هنا 

  وضبط شؤون اخللق هبذه األحكام , هو وسيلة فعالة لضبط األحكام ,الذي نحن بصدده
ــور. ــثام اختلطــت األم ــست األحــوال ,  فحي ــثام التب ــ ,وحي ــثام متازجــت األش   ,كال وحي

 الفرز  معه حيثام حصل هذا وتعذر ,سب واملقاديرِّ وحيثام تضاربت الن ,وتداخلت األنواع
أصـبح مـن قواعـد  وهكـذا  . كان احلكم للغالـب ,كل ذي حكم حكمه وإعطاء  ,والتمييز
IRH » العربة للغالب الشائع ال للنـادر  « :الفقه

Nألقـل ا « و                  » النـادر ال حكـم لـه  «و
حكم  فلو بني  ,العربة للغالب الشائع ال للنادر  « :يقول الشيخ أمحد الزرقاN » يتبع األكثر

 ختلـف ذلـك األمـر يف بعـض رادهِّطاعمومه و وال يؤثر عىل  ,ا فإنه يبنى عام ,عىل أمر غالب
ISHN » األفراد أو يف بعض األوقات 

بعـض  فإن  العبادات ا يف وخصوصــ التي تتطلب اإلخالص التام  ,وحتى مسائل النية
مـن أعظـم  أصـال بعـد أن صـاغ , ~ فالـشاطبي  . للتغليبالعلامء قد أوجدوا فيها جماال

داعيـة املقصد الرشعي مـن وضـع الـرشيعة إخـراج املكلـف عـن   « :أصول الرشيعة بقوله
أن كـل   «: عنـهَّفـرع  , a« ITHا هللا اضـطرار كـام هـو عبـد , حتى يكون عبدا هللا اختيارا ,هواه

                                                 
 .٣٠٩−٢/٣٠٨ت املوافقا:  انظر )1(
 . من قواعد جملة األحكام العدلية٤١ القاعدة )2(
 .١٨١ رشح القواعد الفقهية )3(
 .٢/١٦٥٨ املوافقات )4(
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 فهو باطـل  , من غري التفات إىل األمر والنهي أو التخيري, عمل كان املتبع فيه اهلوى بإطالق

بـدافع الـرشع البـدافع  ــ  يصح ويقبللكي ــ مما يوجب أن يكون العمل  ...« IQHLبإطالق
 . اهلوى

  :ول الشاطبي يق : وباعث اهلوى? يقول ,لكن ما حكم العمل إذا اختلط فيه باعث الرشع
وعـىل هـذا IRH »  فـاحلكم للغالـب والـسابق , هبـام فكان معموال ,ن امتزج فيه األمرانوأما إ «

 حيـث يقـصد  , وهـي مـسألة التـرشيك يف العبـادات , شـبيهةأخرىج مسألة َّالتغليب خر
 مـن غـري أن يكـون  , منفعة من منافعهَجلبأيضا  ذلك يف ويقصد  ,املكلف أداء العبادة هللا

 ومـن حيـج وهـو يريـد مـع احلـج  ,كمن يصوم هللا واقتصادا يف النفقـة  . للناسةاءارُم ذلك يف
 وكمن يعتكـف بمـسجد حتـى ال  , بوضوئهد وكمن يتوضأ وهو قاصد الترب ,أخرىمنافع 

إال مـا كـان  ,  منها التعبد والتقربَفسد قصدُيفمثل هذه املقاصد ال ISH... يقيم يف الفندق
  , كـان احلكـم للغالـب ,ولذلك إذا غلب قصد الدنيا عىل قصد العبـادة  « :ال ق ,اسابقا وغالب

 ويقع الرتجـيح يف املـسائل بحـسب  , فإن غلب قصد العبادة فاحلكم له . بالعبادةَّعتدُفلم ي
ITHN  «ما يظهر للمجتهد 

ــه و ــن أمثلت ــضم ــره اأي ــا ذك ــزحييلم ــة ال ــدكتور وهب ــة   « : ال ــد اجلمع ــن ســعى يري وم
            عـن احلنفيـةنقـلو »  نـال ثـواب الـسعي إليهـا ,وكان معظم مقصوده اجلمعة , هَوحوائج

IUHN »  فالعربة لألغلب ,َّأن من رشك يف عبادة « 
 هـل تبطـل الـصالة أو ال? : ود يف حالة الـرش ,اأيضَّوحكموا التغليب يف جمال الصالة 

لكـن ابـن   « ال تفـسد الـصالةعىل أن الفكرة يف أمـور الـدنيا  «فقد حكى ابن حزم االتفاق
             والـبطالن اختيـار أيب ,إذا كانـت هـي األغلـب ففيهـا نـزاع معـروف «:  تيمية تعقبه بقوله

                                                 
 .١٧٣ السابق )1(
 .١٧٤ نفسه )2(
 . ٢١٩−٢/٢١٨) املوافقات( انظر هذه األمثلة وأمثلة أخرى يف )3(
 .٢/٢٢١ املوافقات )4(
 .٢/٢٦٣ الفقه اإلسالمي وأدلته )5(
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IQHN » عبد اهللا بن حامد وأيب حامد الغزايل 

 فـإذا اختـذا لالسـتعامل  ,ويف جمال الزكاة نجـد الـذهب والفـضة جتـب الزكـاة يف عيـنهام
انــب االدخــار نيــة والزينــة عــىل جُا جلانــب الق تــسقط فــيهام تغليبــفــإن الزكــاة , الشخــيص
 ام فوجبـت فـيه ,أخرىب االعتبار التجاري مرة ِّلُ غ ,راء هذه احليل فإذا جرى ك ,واالجتار
  ,الذهب والفضة عينان جتب الزكـاة بجنـسهام وعيـنهام  « : يقول ابن عقيل احلنبيل .الزكاة

 ثــم جــاء  , الزكــاة يف عينــهلزينــة غلبــت عــىل إســقاطثــم إن الــصياغة واإلعــداد للبــاس وا
 فـصار أقـوى ممـا قـوى عـىل  ,اإلعداد للكراء فغلب عـىل االسـتعامل وأنـشأ إجيـاب الزكـاة

IRHN » إسقاط الزكاة 
 وهـي  .م الـسائمةا أوجب الرشع بمنطوق نصه الزكـاة يف األنعـ ,اأيضويف جمال الزكاة 

   .التي تتغذي من املراعي
 تكـون معلوفـة  فإن أكثر السوائم قـد−زكاة املعلوفةض النظر عن اخلالف يف  وبغــولكن 

سـائمة أو  ـــ يف هـذه احلالـة ـــ  فهـل تعـد . قـل ذلـك أو كثـر , بعض األوقات من الـسنةيف
 يقــول  , أو ال ســائمة وال معلوفــة? اجلــواب عنــد الفقهــاء ينبنــي عــىل التغليــب ,معلوفــة

  ,كون سومها ورعيها يف أكثر العـام ال يف مجيـع أيامـه أن ي ,والرشط  «الدكتور القرضاوي
 لعـدم الكـأل أو  , وال ختلو سائمة أن تعلـف يف بعـض أيـام الـسنة ,ألن لألكثر حكم الكل

ISHN » فأدير احلكم عىل األغلب  , أو ألي ظرف طارئ ,لقلته 
 الخــتالط  ,وعنــدما يعــرس عــىل اإلنــسان معرفــة احلــالل اخلــالص يف بعــض احلــاالت

ا عـىل ان حاللـه غالبـ يرخص له العلامء يف اقتناء ما وجد إذا ك ,حلالل باحلرام يف األسواقا
 فهـل يـشرتي  ,فإن وقع طعام حـرام يف سـوق  « : ومن ذلك ما قال اإلمام الغزايل ,حرامه

  , فـال تـشرت إال بعـد التفتـيش , أن احلرام هـو األكثـرَ إن حتققت :قولنمن ذلك السوق? ف
ITHN »...  احلرام كثري وليس باألكثر فلك الرشاءوإن علمت أن  

                                                 
 .٢٠٨ملحق بمراتب اإلمجاع البن حزم ص  ,  نقد مراتب اإلمجاع)1(
 .٣/١٤٣ بدائع الفوائد البن القيم )2(
 . ١/١٧٠ فقه الزكاة )3(
 .٥٦ كتاب األربعني يف أصول الدين ص )4(
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 فقـسم  , ومـن ال جيـوز , مـن طعامـه مـن النـاساألكـلويف موضع آخر تكلم عمن جيـوز 

تعرفـه   « هـو مـن منهـاُ الثالث , إىل ستة أقسامــا ملكاسبهم وما حيل منها وما حيرم  تبعــالناس 
  ,مـة وغـريهمَلَّ كالـسالطني الظ ,حـرام حتى علمت أن كل مالـه أو أكثـره  ,بالظلم والربا

 ولكـن  ,أن تعرف أن أكثر أمواله حالل  « وهو ,والقسم الرابع عكس هذا . » م حرامُفامهل
 فـذلك األخـذ  , وهو مع هذا يف عمل الـسلطان ,له جتارة ومرياث كرجل  ,ال خيلو من حرام

IQHN » باألغلب 
 فـال  ,اإذا كان أكثر مال الرجل حرامـ  « :ويؤيد هذا ما نقله ابن القيم عن بعض العلامء

ـــه ـــل مال ـــي أن يؤك ـــال  «يعجبن ـــذا عـــىل ســـبيل التحـــريم » ق ـــع IRH » وه ـــل يتب فالتحلي
 .والتحريم يتبع الغالب , الغالب 

  ملـا ويل حـسبة)٣٢٨ت ( صـطرخي  اإلوحكى املاوردي أن الفقيه الشافعي أبـا سـعيد
مـا اسـتعامله  أ ,ن أغلب استعامله كان يف النبيـذ أل,ISHبغداد أيام املقتدر أزال سوق الدادي

 ITH .فنظر إىل الغالب دون النادر ,ايف الدواء فكان نادر
 ووجه انبنائهـا عـىل IUHحمكمةعادة ال (  :ومن القواعد الفقهية املبنية عىل التغليب قاعدة

 .) غلبتإذا اطردت وعادة إنام تعترب ال( هي ِّمكملة  أخرىالتغليب هو ما وضحته قاعدة  
 ويعـرب عنهـا  , وكثـرية الفـروع , كثـرية التـداولأخـرىوتندرج يف هذه الـدائرة قاعـدة 

  )األكثـر مقـام الكـلقيام (  و)لألكثر حكم الكل (  :بصيغ كثرية ومضموهنا واحد كقوهلم
 ونـص . IVH األقل يتبع األكثـر«:  وعرب عنها املقري بقوله ) يقوم مقام كلهمعظم اليشء( و 

               :  وبمثل عبارتـه عـرب تلميـذه الـشاطبي حيـث قـال .هذا هو مشهور مذهب مالكعىل أن 
                                                 

 .٥٤ السابق )1(
 .١/٤٠عالم املوقعني إ )2(
 .رشاب يصنع من حب اهلندباء:  الدادي )3(
 .٢٥٢−٢٥١ األحكام السلطانية )4(
 . من قواعد جملة األحكام العدلية٣٥ وهي القاعدة )5(
 .٢٧٢ القاعدة )6(
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وله , IQH »...   ثبت ذلك يف كثري من مسائل الرشيعة ,فإن للقليل مع الكثري حكم التبعية «

الغالب األكثري معتـرب يف الـرشيعة   « : وهي , عن هذه الدائرةاأيض ال خترج أخرىقاعدة 
 .IRH » لعام القطعياعتبار ا

NIífÖ^ÇÖ]<áçß¿Ö^e<ØÛÃÖ]<V<< <

 ويتخـذ , وقـد سـبقت اإلشـارة إىل يشء مـن هـذا ,  يف املجـال الفقهـياجدوهذا كثري 
هــو أن الظــن  , حيكمهــا أســاس واحــد , ًحتكــيم الظنــون الغالبــة يف الفقــه أشــكاال عديــدة

ــه ــرب معمــول علي ــر األحكــام  , الغالــب واالحــتامل الغالــب معت ويف  , وتغيريهــايف تقري
 مـن يعتـرب الغالـب ـــلكيـة ً وخـصوصا املاـــ ومـن الفقهـاء  .تصحيح التـرصفات وإبطاهلـا

   .ويعطيه حكمه , كاملحقق
يعني مـن الناحيـة  ISHL »  للمحققٍاملشهور من مذهب مالك أن الغالب مساو  « :قال املقري

  .العملية
ا عـىل ضـبط وعملـت جاهـد , تن الغالية منذ سـنواوقد تتبعت مسائل العمل بالظنو

نظريـة التغريـب  «وإقنـاع غـريي بوجـود  , ألصـل إىل طمأنينـة نفـيس , فروعها بأصـوهلا
نتهـى يزكـي بعـض مـا ا , وقع حتت يدي كالم جليل إلمـام جليـل , اوأخري , »والتغليب

وكالمه املقـصود  ,  واإلمام هو عز الدين بن عبد السالم .إليه جهدي واستقر عنده بحثي
وصـالح األقـوال  , شجرة املعارف واألحوال(ا به يف أواخر كتابه الذي نرش أخريما كتهو 

أي  , ويندرج كالمه هذا بصفة خاصـة يف العمـل بـالظنون يف املجـال الفقهـي . )واألعامل
التي ال يمكن  ,  مئات من الفروع الفقهيةــ رمحه اهللا ــ وقد رسد  .يف الفقرة التي نحن فيها

ولـو حاولنـا  , األن اليقـني فيهـا غـري ممكـن عمليـ , إلتيان هبا إال بغلبة الظنتقريرها وال ا
  .طلب اليقني فيها لعطلناها وفوتنا مصاحلها

  : ما ييلأنقل ,  الكثرية التي رسدهامثلةومن بني األ
                                                 

 .٢٧٢ القاعدة )1(
 .٢/٥٣ املوافقات )2(
 . القاعدة األوىل من قواعد الونرشييس: وانظر  ,  من قواعده١٣ هي القاعدة )3(
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 ...ولتعطل ما يبنى عليها  , لو اعترب فيها باليقني مل تصح , ــ طهارة احلدث

 واألحجـار جلـواز نجاسـة الـرتاب , لو اعترب فيهام اليقني مل يصحا , ــ التيمم واالستجامر
 .نجاسة من حيوان بري أو إنيس أو طائر 

 .لو رشط فيها اليقني مل حتصل  , ــ رشائط الصالة
ولفاتـت مقاصـد النكـاح مـن  , لـو رشط يف األنكحـة اليقـني مل يـصح: ه ــ النكاح وتوابع

ُإذ ال يقطـع باتفـاق ديـن  , األنساب والعفة وكل ما يتعلق باألنساب واملصاهرة مـن املـصالح
 .وال خلو الزوجة من املوانع  , وال بعدالة الشهود , وال بأهلية الويل , الزوج والزوجة

يريد أن وسائل اإلثبات قلـام  , IQH. .ك حكمه وقضائه ــ وال يشرتط قطع احلاكم بمدار
 .أو غريها  , أو اليمني , سواء يف ذلك اإلقرار والشهادات , يتوفر فيها اليقني

ــالظنون  ــل ب ــب العم ــن جوان ــر م ــب آخ ــع جان ــة م ــة مطول ــيم وقف ــن الق ــام اب ولإلم
ــة ــتيقان , القوي ــزم واالس ــة اجل ــصل إىل درج ــو مل ت ــن األ , ول ــري م ــاء كث ــو بن ــام وه حك

وقـد أورد لـذلك أزيـد مـن .كـام يـسميه ) شاهد احلـال(أو ) ظاهر احلال(والترصفات عىل 
 :قال  , أنقل فيام ييل بعضها , والقضاة يف أحكامهم , ًعرشين مثاال أخذ هبا الفقهاء

وإن مل يكـن رآهـا وال  , وقد أمجع الناس عىل جواز وطء املرأة التي تـزف إىل الـزوج « 
 اشـرتاط شـاهدي عـدل يـشهدان أهنـا هـي امرأتـه التـي وقـع العقـد من غـري , وصفت له

واكتفت األمـة يف ... املستفاد من شاهد احلال  , بل القطع , اكتفاء بالظن الغالب , عليها
ألن داللتها عىل ملكه تورث  , بكوهنا بيد الباذل , االعتامد عىل املعامالت واهلدايا والتربعات

ًظنا ظاهرا  واالعتامد عـىل  , والقبلة , والنجاسة ,  الطهارةتامد عىل أماراتوكذلك االع... ً
 .IRH »... قول الكيال والوزان 

ًوهكذا نجد أن غلبة الظن ــ بأي دليل حصلت ــ قد أصبحت ضابطا وفيـصال يف كثـري  ً
ومـا جيـب ومـا ال  , وما يـصح ومـا ال يـصح , ما جيوز منها وما ال جيوز: ًجدا من األمور 
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 .ويرجع إليها املكلف نفسه  , بة الظن يعتمد عليها القايض واملفتيوغل. جيب 

 الفقهاء إىل غالب الظن املستفاد من شاهد ومن املسائل التي رجع فيها مجهور
 القاتل أمر باطني ُةَِّي فن .حكمهم عىل القتل هل هو قتل عمد أو قتل غري عمد ,  احلال
ً وغالبا ما يدعي القتلة أهنم مل ,  إىل معرفتهًيباقرفال سبيل ت  ,   وإذا مل يعرتف بالعمد, خفي

  .ًيقصدوا القتل ومل ينووه أبدا
ًاالت قتال شبه عمد أو قتال خطفهل نعترب القتل يف مجيع هذه احل ًوننفي عنه تلقائيا  ,  أً

وهي ركن من أركان جريمة القتل  , مل تثبت) نية القتل(ما دامت  ,  صفة القتل العمد
 وهلذا مل يرتض مجهور ,  هذا أفلت معظم القتلة املتعمدين من القصاصالعمد? إن فعلنا

ن من ِّوا إىل وضع ضوابط متكؤ وجل, لغ فيه لفائدة املعتدينالفقهاء هذا االحتياط املبا
 النظر إىل الوسيلة  : وأهم هذه الضوابط, أنكر القاتل ذلكولو  ,  احلكم عىل القتل بأنه عمد

الشهيد   ,  املتمكنوالقايض , رك توضيح املسألة للفقيه املتخصص وأت, املستعملة يف القتل
فاألصل أن نية القتل رشط أسايس يف القتل   « :حيث يقول , ~عبد القادر عودة 

ً وملا كانت هذه النية أمرا باطني, العمد ومن الصعب   , ًكامنا يف نفسه  , ً متصال باجلايناً
ياس ثابت يتصل وا عىل نية اجلاين بمقفقد رأى الفقهاء أن يستدل , الوقوف عليها

 ذلك املقياس هو اآللة أو الوسيلة التي يستعملها  .ا عىل نيته ونفسيتهويدل غالب , باجلاين
فإن قصد القتل اختار  , يف الغالب خيتار اآللة املناسبة لتنفيذ قصده من الفعل إذ اجلاين , يف القتل
وإن  , والعصا الغليظة , والبندقية , كالسيف , اوالتي تستعمل غالب , ملالئمة للفعلاآللة ا

كالرضب بالقلم والعصا اخلفيفة أو  , اختار اآللة املالئمة لقصده , قصد الرضب دون القتل
وهو الدليل املادي الذي  , هو املظهر اخلارجي لنية اجلاين , ً فاستعامل اآللة القاتلة غالبا .السوط

 .IQH »...  ال يكذب يف الغالب
فيجوز يف حقه كذا إذا غلب  , ثري من األحكام تنبني عىل غلبة الظن عند املكلف نفسهوك

 : يقول الشاطبي ــ ذلك أمثلةومن   .إذا غلب عيل ظنه كذا ,  حقه كذاويمتنع يف , عىل ظنه كذا
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فالفقهاء يفرقون بني أن يغلب عىل ظنه السالمة أو  , الغازي إذا محل وحده عىل جيش الكفار «

اهللكة من غري  والذي اعتقد  , فالذي اعتقد السالمة جائز له ما فعل . أو يقطع بأحدمهاكةاهلل
 ﴾  t u v w yx ﴿  : ويستدلون عىل ذلك بقوله تعاىل.  يمنع من ذلك ,نفع

 إذا غلب عىل ظنه السالمة فيه جاز  , بزاد أو بغري زادِ املفازةُ وكذلك داخل,] ١٩٥:البقرة[
ظنه الوصول إىل املاء  وكذلك إذا غلب عىل  .لب عىل ظنه اهللكة مل جيز وإن غ ,له اإلقدام
 وإذا غلب عىل ظن املريض زيادة , وكذلك راكب البحر .  يتيمموالمر بالتأخري ُيف الوقت أ

 إىل غري ذلك من املسائل املبنية عىل ...  أو إصابة املشقة بالصوم أفطر ,املرض أو تأخر الرب
IQHN » غلبات الظنون 

 وهيتك أستارهم بغية  ,وذكر املاوردي أن املحتسب ليس له أن يتجسس عىل الناس
ألمارات  , استرسار قوم هباإذا غلب عىل الظن   « : لكن .الكشف عن منكراهتم وتغيريها

 أحدمها أن يكون ذلك يف انتهاك حرمة يفوت  : فذلك رضبان ,ثار ظهرت وآ ,دلت
  ,يقتلهل أو برجل  ,ً بصدقه أن رجال خال بامرأة ليزين هبا مثل أن خيربه من يثق ,استدراكها

IRHN »...  فيجوز له يف مثل هذه احلالة أن يتجسس 
ISHN »...  فصل يف اإلنكار بناء عىل الظن  « :وقال ابن عبد السالم 
  :وله تعاىل يف قصة موسى مع اخلرضثم استدل عىل ذلك بق

﴿» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  ﴾ ]٧١  :الكهف[ . 
﴿ß à á â      ã ä å æ ç ﴾ ]٧٤  :الكهف[ . 

بناء عىل ظنه  ,  رضقام باإلنكار عىل اخل , ومعنى هذا أن موسى عليه الصالة والسالم
ففعله يدل عىل  ,   وموسى رسول .وهو ما تدل عليه ظواهر األمور ,  اأنه ارتكب منكر

                                                 
 .١/٢٠٨ املوافقات )1(
 .٢٥٢ األحكام السلطانية )2(
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كام هو  , الف ظاهرهولو أن األمر قد يكون بخ , مرشوعية اإلنكار بناء عىل ظاهر احلال

وكذلك معظم اإلنكار   « : قال ابن عبد السالم .لني يف القصةاالشأن يف هذين املث
 IQH » مبني عىل الظن ,  الرشعي
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íéãÏËÖ]‚Â]çÏÖ]»gé×ÇjÖ] 
 

أقتـرص منهـا عـىل جـانبني  , يتجىل يف عدة جوانـب , التغليب يف جمال القواعد الفقهية
  .واألغلبية يف التطبيق , ثبات الظنية يف اإل :نني مهااث

 من القواعد الفقهيـة قـد تكـون مبنيـة اكثريفأعني هبا أن  , أما ظنيتها من حيث الثبوت
أو كـان  , ًسواء كان ذلك استنباطا مـن نـص رشعـي , عند القائلني هبا عىل استدالل ظني

 اأيـضفهـذه  ,  قواعـد فقهيـة قطيعـة وهذا ال يعنـي إنكـار وجـود .استقراء ألحكام جزئية
املــستقراة مــن  , أو املــستنبطة مـن النــصوص , ســواء منهـا املنــصوصة , موجـودة وكثــرية

 جريـان إثبـاتقـصد  , ا منهـا أن حديثي إنـام هـو فـيام كـان ظنيـ غري .أحكام جزئية متفرقة
اعــد وأقتــرص مــن ذلــك عــىل القو . الظنيــة يف وضــع القواعــد الفقهيــة واالســتدالل عليهــا

  .االستقرائية
æ<¿Ö]<ð]†Ïj‰÷]l^fmcäe<‚Â]çÏÖ]<V<< <

وقـد  , اوقد يكون ظني , لتها يف دال قد يكون قطعيــ هو معلوم ومسلم  كامــاالستقراء 
ــايكــون  ــه ســوى افــرتاض عقــيل ,  مــن القطــعًقريب ــا وبــني القطــع ب  بحيــث ال حيــول بينن
دم كلمـة وجيـزة عـن طبيعـة أقـ ,  ولتوضـيح ذلـك .ال نستطيع دفعه عـن عقولنـا , حمض

  .الدليل االستقرائي
هو كل استدالل يسري من اخلاص   « :يعرف العالمة حممد باقر الصدر االستقراء بقوله

ــام ــدليل االســتقرائي .إىل الع ــشمل ال ــائم عــىل أســاس  : وهبــذا ي  االســتنتاج العلمــي الق
هوم احلـديث للمالحظـة بـاملف , واالستنتاج العلمي القائم عىل أساس التجربة , املالحظة
  .IQH »...  والتجربة
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ويالحظ ما إن كـان بـني أحكامهـا اجلزئيـة  , فاالستقراء يتتبع اجلزئيات من نوع واحد

ـــل واشـــرتاك ـــل واالشـــرتاك يف بعـــض أحكامهـــا .متاث ـــإن وجـــد التامث يف بعـــض أو ,  ف
ــل واالشــرت , يف بعــض خواصــهاأو  , أوصــافها ــذا التامث ــشريا إىل أن ه ــك م ــان ذل اك ًك

  .هو قانون عام يف هذا النوع من اجلزئيات , امللحوظ يف جزئيات كثرية
قـد يـدل الفكـر  , فدراسة بعض اجلزئيات  « : امليداين حبنكةعبد الرمحن يقول األستاذ

 .IQH » عىل قانوهنا العام الشامل هلا وألشباهها
الســتقراء  ا :مهــا ,  االســتقراء بــني نــوعني منــهد مــا يفــرق املتحــدثون عنــًعــادةو
لتـي اتـصفح مجيـع اجلزئيـات  ,  ويقصدون باالسـتقراء التـام .واالستقراء الناقص , التام

احلكم يف مجيـع اجلزئيـات باسـتثناء  إثبات  أو عىل األقل, يشملها احلكم الكيل املراد تقريره
فتكــون بالــرضورة ملحقــة  , هــي التــي يــراد االســتدالل فيهــا باالســتقراء , حالــة واحــدة

 ولكـن هـذا االسـتقراء ,  ويتفقون عىل أن هذا النوع من االستقراء قطعـي, ائرهابحكم نظ
  . كثرية ومنترشة وغري حمصورةوضوعوخاصة كلام كانت جزئيات امل , تأيتالتام قلام ي

فهـــو االســـتقراء  , ًا واألكثـــر رواجــا يف كافـــة العلـــومإمكانـــأمــا االســـتقراء األكثـــر 
فيعطـي  , دود من األشباه والنظائر اجلزئيـةاء قدر حموهو الذي جيري فيه استقر , الناقص

 وهـذا هـو احلكـم ,  يصلح للتعميم عىل سائر أشـباهها ونظائرهـاًمشرتكاًمن خالهلا حكام 
  .الكيل أو القاعدة العامة االستقرائية

ًفإن االحتامل يبقى واردا يف أن تكون بعض احلـاالت التـي مل يـشملها  , وبطبيعة احلال
مـا دامــت  , ولكنــه يبقـى جمـرد احـتامل نظـري , ىل خـالف مـا تـم اسـتقراؤهاالسـتقراء عـ

 فــاالطراد يف , احلــاالت الكثــرية املــستقراة قــد جــاء كلهــا عــىل نمــط واحــد وحكــم واحــد
  : يقول امليداين,  بأن ما كان مثلها فحكمه حكمهاًقوياًيعطي رجحانا  , احلاالت املستقراة

ًاحـتامال قـائام , رس ملا درسولئن ظل احتامل خمالفة ما مل يد « إال أن غلبـة الظـن تـرجح  , ً
 .IRH »...  انتظام كل اجلزئيات حتت قانون واحد
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أم يـشرتط  ,  القيام باسـتقراء كثـري مـن اجلزئيـاتــ يف االستقراء الناقص ــوهل يكفي 

خاصــة وأن االســتقراء  , اســتقراء األكثــر منهــا? هــذه القــضية غــري حمــسومة عنــد العلــامء
القـضايا يكـون  ففـي بعـض  .ًجـداوقـضايا متنوعـة ومتفاوتـة  , تعمل يف علـوم خمتلفـةيس

 جلـأ الفقهــاء إىل  :ًمـثالف , ًمـستحيال أو اًويف بعـضها يكــون متعـذر , ًاسـتقراء األكثـر ممكنـا
 أن أقـىص مـدة ـــ مـن خـالل حـاالت كثـرية ـــ فوجـدوا , االستقراء يف حتديد مـدة احلـيض

 وباالسـتقراء  .وأن متوسـطها سـتة أيـام , وأن أقلها يـوم وليلـة , ًاحليض مخسة عرش يوما
 .IQH »...  أدنى سن احليض هو تسع سنني  وجدوااأيضالكثري 

فلـم يبـق  , ولكن استقراء األكثر يف مثل هذه القضية أمر مستحيل عىل القدرة البـرشية
ام الرشعية يف الكتاب ألحك بينام استقراء ا .إال االقتصار عىل استقراء حاالت كثرية وكفى

 الكتـاب وإذا اقتـرصنا عـىل ,  فيـه اسـتقراء األكثـرتـأيتقـد ي ,  واجتهادات الفقهـاءوالسنة
  . وزيادةفإن األمر ممكن , والسنة

فـإن  , وبسبب االختالف والتفـاوت بـني طبيعـة القـضايا التـي جيـري فيهـا االسـتقراء
ــارة عــىل اســتقراء  , املتحــدثني عــن االســتقراء ــصون ت ــرين ــارة عــىل اســتقراء  , األكث وت

  .دون تقييده ال بكثرة وال أكثرية » البعض  «وتارة ينصون عىل استقراء , الكثري
وتعـرض لـه يف كثـري مـن  ,  وهو من أكثر من اعتنوا باالسـتقراءــفاإلمام الغزايل نفسه 

  . نجده تارة يعرب باألكثر وتارة بالكثريــكتبه 
أن تتصفح جزئيات كثرية داخلـة حتـت معنـى   « : يقولففي تعريفه لالستقراء الناقص

وقـال يف IRH » ًإذا وجدت حكام يف تلك اجلزئيات حكمت عىل ذلـك الكـيل بـهحتى  , كيل
 الواحد عىل وفق اجلزئيات الكثرية أغلب من كونه مـستثنى إثباتو  « :ًأيضانفس الكتاب 
              :» املستـصفى «يف قـال كـام  , ر يـنص عـىل األكثـأخرىولكننا نجده تارة ISH » عىل الندور

وإن مل  ,  رجـع إىل الـنظم األول وصـلح للقطعيـاتًتامـافثبت هبذا أن االستقراء إن كان  «
                                                 

 .٢/٢٥٨ نرش البنود عىل مراقي السعود )1(
 .١٦٠ معيار العلم )2(
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غلـب عـىل الظـن أن  ,  مل يصلح إال للفقهيات ألنـه مهـام وجـد األكثـر عـىل نمـطًتامايكن 

 .IQH » اآلخر كذلك
هو احلكم عىل كـيل لوجـوده   « :االستقراء بأنهحيث عرف  , َّعرب اجلرجاين , وباألكثر

 .IRH » يف أكثر جزئياته
ًومعتـربا عنـدهم رشطـا يف صـحة  , ًوسواء كان تعبري بعـض العلـامء بـاألكثر مقـصودا ً

 فـإن ... أو أهنم عربوا بذلك فقط لكون استقراء األكثر هـو األفـضل , االستقراء الناقص
فإنـه  , ا يف حكمهـا إذا أعطانـا اطـرادـــيست أكثريـة ول ــالثابت أن استقراء حاالت كثرية 

ويبقـى أن االرتقـاء مـن الكثـري إىل  , ً رجحانا يف كون نظائرها هلا نفس احلكـماأيضيعطينا 
ــدا مــن القــوة يف الرجحــان , األكثــر ــا إىل القطــع أو مــا يقــرب  , ًيعطــي مزي قــد تــصل بن
 وهــذا ال حيــصل فقــط  .تقريــببمعنــى أنــه ينقلنــا مــن مطلــق التغليــب إىل درجــة ال , منــه

مـن  , بـل حيـصل باالنتقـال مـن درجـة إىل درجـة أعـىل , باالنتقال مـن الكثـري إىل األكثـر
  .أو من درجات األكثر , درجات الكثري

فـإن هـذا الظـن  , فإذا كان الرجحان والظن حيصل بقدر معني مـن احلـاالت املـستقراة
كام قال ابـن النجـار وهـو  , خرىحاالت األيزداد بكل حالة جديدة تأيت داللتها موافقة لل

ــاقص ــة االســتقراء الن ــي  « :يتحــدث عــن ظني ــاختالف  , فهــو ظن ــه الظــن ب وخيتلــف في
 .ISH » ًكان أقوى ظنا , فكلام كان االستقراء يف أكثر , اجلزئيات

بمثال فقهي  ,  االستقراء إىل تقرير القواعد العامةإفضاءويبني حممد باقر الصدر كيفية 
           :َّوهو أنا حني نريد أن نعرف اشتامل االقتصاد اإلسـالمي عـىل القاعـدة القائلـة  « :واضح

قد نستعرض حاالت عديدة من العمل  , إن العمل يف الثروات الطبيعية أساس للملكية «
فنستنتج من استقراء تلـك احلـاالت صـحة القاعـدة  , ثبت أن العمل فيها أساس للملكية

والعمـل يف إحيـاء املعـدن  ,  أن العمل يف إحياء األرض ينتج ملكيتهـاًمثال  إذ نرى .العامة
                                                 

 .١/٥٢ املستصفى )1(
 .١٨ التعريفات )2(
 .٤/٤١٩ رشح الكوكب املنري )3(
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  . .والعمل يف اصطياد الطائر ينتج ملكيتـه , والعمل يف حيازة املاء ينتج ملكيته , ينتج ملكيته

وهـي أن العمـل  , فنستدل باستقراء هذه احلاالت عىل قاعدة عامة يف االقتصاد اإلسالمي
 .IQH » ة أساس للملكيةيف الثروات الطبيعي

يف بعض األحيان سـوى نتـائج ظنيـة راجحـة قد ال يعطي  , وبام أن االستقراء الناقص
 يكــون منهــا مــا هــو نال بــد أ , فــإن القواعــد الفقهيــة املــستندة إىل االســتقراءات الناقــصة

أمـضوا  , دأبوا عىل أنه متى حصل عندهم الظـن الـراجح , ًخصوصا وأن الفقهاء , ظني
  .ومل يعنتوا أنفسهم يف تطلب اليقني والعصمة ,  أحكامهمعليه

íéf×Æ_<‚Â]çÎ<íéãÏËÖ]<‚Â]çÏÖ]V<< <

معناه أهنا إنام تنطبق عىل غالب ما يشمله لفظهـا  , وكون القواعد الفقهية قواعد أغلبية
وذلـك  ,  مـا تـصاغ صـياغة تفيـد العمـوم واالسـتغراقًعـادة فالقواعـد . وعموم صـيغتها
 . ً طلبا لإلجياز الذي يناسب القواعد والكلياتاأيضو , سم يف األحكامًطلبا للضبط واحل

  .ا عن اعتقاد إطرادها وعمومهاًشئوقد يكون عموم صيغتها نا
  .كام يقتضيه عموم صيغتها , ًتاماً اطرادا  تطردواحلقيقة أننا ال نكاد نجد قاعدة واحدة

 مـن : حتـى قـالوا , قتـضاهان م عديدة خارجة ومـستثناة مـصورا فام من قاعدة إال ونجد
 .IRH عدم اطراد القواعدالقواعد 

 فقد عرفهـا  ,وهلذا نبه عدد من العلامء يف تعريفهم للقاعدة الفقهية عىل صفتها األغلبية
ISHN »  لتعرف أحكامها منه ,حكم أغلبي ينطبق عىل معظم جزئياته  « :احلموي بقوله 

  . أو مـا خيـرج عنهـا أغلـب ,ما يدخل فيه أغلببعض القواعد قد ال ندري إن كان بل إن 
 وهــي مــن القواعــد التــي  , مــن اســتعجل الــيشء قبــل أوانــه عوقــب بحرمانــه : قاعــدةًمــثالف

هـذه القاعـدة أورد الـسيوطي مـن ITH اعتمدهتا جملة األحكام العدلية ضمن قواعدها املنتقـاة
                                                 

 .١٦٤ املعامل اجلديدة لألصول )1(
 ١/٣٢نظريـة التقعيـد الفقهـي وأثرهـا يف اخـتالف الفقهـاء :  انظر أطروحـة الـدكتور حممـد الروكـي)2(

 .خزانة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط
 .١/٥١ غمز عيون البصائر رشح األشباه والنظائر )3(
 . من قواعدها٩٨ هي القاعدة )4(
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 بل قال بعد  , ومل يكتف هبذا .ًثاالم وأورد مما خيرج عنها أربعة عرش  .أمثلةتطبيقاهتا أربعة 

 علمت أن الصور اخلارجة عن القاعـدة أكثـر مـن الداخلـة  ,إذا تأملت ما أوردناه  « :ذلك
 مثلـةثم عمد إىل نقـض األIQH »  مل يدخل فيها غري حرمان القاتل اإلرث : بل احلقيقة .فيها

  . التي فرعها عن القاعدةخرىألاالثالثة 
 عمد بعـض  , وكادت جتهز عليها ,هنكت القاعدةأستثناءات الكثرية التي ًيا هلذه االفوتال
  وتقل اسـتثناءاهتا , وحتى تتسع تطبيقاهتا , حتى تستقيم أكثر , إىل تعديل صيغتها ,العلامء

وكنت أسمع شيخنا قايض القضاة علم الدين البلقيني يذكر   « :فقد حكى السيوطي قال.
ُلفظا ال حيعن والده أنه زاد يف القاعدة   ًشـيئا مـن اسـتعجل  : فقـال ,تاج معـه إىل االسـتثناءً

IRHN »  عوقب بحرمانه , ومل تكن املصلحة يف ثبوته ,قبل أوانه 
مــن (     : فــذكرها بــصيغتها املعروفــة ,وتعــرض الــدكتور حممــد الروكــي هلــذه القاعــدة

 مـن  :ها هكـذاصوغويمكـن أن نـ  « : ثم قال ,)استعجل اليشء قبل أوانه عوقب بحرمانه
ISHN » سعى إىل إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض سعيه 

  ,وعىل الرغم من كون هذه الصياغة أصح وأسلم من كثرة املعارضات واالسـتثناءات
ًفإهنا يف احلقيقة ختتلف اختالفا جوهريا عن   بحيـث أصـبحنا أمـام  , املتحدث عنهاالصيغةً

  ,وق وحماولــة نيلهــا قبــل أواهنــا الــرشعي واحــدة مــدارها عــىل اســتعجال احلقــ ,قاعــدتني
  . سواء كان فيـه اسـتعجال أو مل يكـن , مدارها عىل القصد املضاد لقصد الشارعخرىواأل

  :مـن أصـول املالكيـة  « : من القاعـدة التـي أوردهـا املقـري بقولـهًجداوهذا املعنى قريب 
وريـث املبتوتـة يف املـرض  وت , كحرمان القاتل من املرياث ,املعاملة بنقيض القصد الفاسد

ITHN »...  املخوف 
 وهي قاعدة سد ذرائع الفساد واملقاصد املـضادة  ,ا يرجعان إىل قاعدة أعمواملعنيان مع

                                                 
 .١٥٣ نفسه )1(
 .١٥٣األشباه ) 2(
 .١/١٨٠ نظرية التقعيد الفقهي )3(
 .٢٩٦ القاعدة )4(
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  .ملقاصد الرشع

 مل تـنج أي منهـا  ,وإذا كنت قد عملت عىل إظهار كون القواعد الفقهيـة قواعـد أغلبيـة
 وفعاليتهـا  , تـنقص مـن أمهيتهـا وقوهتـا فـإن صـفتها هـذه ال ,من االسـتدراك واالسـتثناء

وكـون القواعـد الفقهيـة أغلبيـة ال   « : يقول الشيخ مـصطفى الزرقـا .التعليمية والتطبيقية
فـإن يف هـذه   , وقـوة أثرهـا يف التفقيـه , وعظيم موقعها يف الفقه ,يغض من قيمتها العلمية
ا آلفاقهـا  وكـشف ,الفقهية العامة واملقررات ا للمبادئ وتنويرا رائع ,القواعد تصويرا بارعا

تبني يف كل زمـرة مـن هـذه الفـروع  ,  لفروع األحكام العمليةاضبط و ,ومسالكها النظرية
 IQHN »  وإن اختلفت موضوعاهتا وأبواهبا , وجهة االرتباط برابطة جتمعها ,املناطوحدة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٢/٩٤٩ املدخل الفقهي العام )1(
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  ,أنه حيثام انتفى اليقـني التـام ,  من قضايا حديثية وفقهيةلقد اتضح من خالل ما سبق
 فـإذا  , وكـذلك الـشأن يف قـضايا علـم أصـول الفقـه ومباحثـه .يب والتغليـبتدخل التقر

 وإذا جتاوزنا الكليات الترشيعية والقواعـد  ,جتاوزنا األصول من حيث هي أصول وأسس
ــربى ــذه  ,األصــولية الك ــا ه ــع إذا جتاوزن ــات القواط ــا املباحــث ,األمه ــدو والق ودخلن   اع

ًنا جمــاال واســعا للتقريــب والتغليــب وجــد,  التفــصيلية والتطبيقيــة ,األصــولية  ووجــدنا ... ً
ًإقرارا واضحا بذلك لدى اجلمهور األعظم من األصوليني  وقـد اخـرتت ثالثـة جوانـب  .ً

 وذلـك عـرب  ,من علم أصول الفقه ألبرز من خالهلا عمل األصوليني بالتقريب والتغليـب
  : هي ,ثالثة مباحث

  .التقريب والتغليب يف الدالالتــ ١
  .التقريب والتغليب يف القياســ ٢
  .يف الرتجيحاتــ ٣
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واحـدة يف  ليـست عـىل درجـة  ,الذي ال خيتلـف فيـه اثنـان هـو أن النـصوص الـرشعية
 ومــن هنــا دأب عامــة األصــوليني عــىل ترتيــب األلفــاظ  .دالالهتــا ووضــوح معانيهــا

 وحـسب  ,يف مراتـب عديـدة حـسب درجـة وضـوحها أو غموضـهاوالنصوص الـرشعية 
 أن اللفـظ إمـا علـما  « : قال الرشيف التلمساين . أو عدم تطرقه ,تطرق االحتامل ومقداره

 فإن مل حيتمل بالوضع إال معنى واحـدا فهـو .  أ ال حيتمل إال معنى واحداأن حيتمل معنيني
  .ًا يف أحـد املعنيـني أو ال يكـون راجحـاًفإما أن يكون راجح ,  وإن احتمل معنيني. النص

 وإن كـان  . وهـو غـري متـضح الداللـة ,ًفإن مل يكـن راجحـا يف أحـد املعنيـني فهـو املجمـل
 أو مــن جهــة دليــل  ,فإمــا أن يكــون رجحانــه مــن جهــة اللفــظ , ًراجحــا يف أحــد املعنيــني

فـصل فهـو  وإن كـان مـن جهـة دليـل من , فإن كان مـن جهـة اللفـظ فهـو الظـاهر .منفصل
IQHN » لَّوَاملؤ 

إال بعـد  وال يمكـن العمـل بـه )غري متضح الداللـة( باعتبار أنه وإذا استثنينا املجمل 
 ترتتـب يف ثـالث  , التـي اعتربهـا متـضحة الداللـةخـرى فإن األنـواع الثالثـة األــرفع إمجاله 

 ثـم  , ثم الذي يليـه , فأقواها داللة األول . ثم املؤول , ثم الظاهر , أعالها النص ,مراتب
 أمـا داللـة  , هو أن قطعيـة الداللـة ال توجـد إال يف األول , والذي يعنيني اآلن .الذي يليه

 فهـو  ,فأمـا غـري املحتمـل  « : قال البـاجي . أي تقريب وتغليب ,الثاين والثالث فهي ظنية
ألنه ال حيتمـل  »  النص«وقد ساد القول عند األصوليني بقطعية داللة IRHN » النص وحده

 h i   j k﴿ :  مثل لفـظ الثالثـة يف قولـه تعـاىل ,ًإال معنى واحدا
                                                 

 .٣٨ىل بناء الفروع عىل األصول ص  مفتاح الوصول إ)1(
 .٧ اإلشارات ص )2(
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ml ﴾ ] ٢٢٨: البقرة[ . 

عىل ــ  وإن كان الظاهر  , فكل منهام داللته عىل املعنى راجحة فقط ,أما الظاهر واملؤول
  .لف االحـتامل املخـاًمتامـا ولكن رجحان كل منهام ال يلغـي  . أرجح من املؤولالعموم 

دد بــني أدنــى درجــات  تــرت ,وهكــذا فــإن درجــات الرجحــان يف كــل مــن الظــاهر واملــؤول
 وتلــك هــي درجــة  . قليــل وهــي التــي لــيس بينهــا وبـني القطــع إال ,أعالهــا و ,الرجحـان
 مثـال  .ًقريبـا كـام سـيأيت  ,ً ومن هنا وجد القول بأن الظاهر يفيد نوعا من القطع .التقريب

, ] ٦:املائـدة[ ﴾O ﴿:  تعـاىل ه بقولـ ,عىل غسل الـرجلنيذلك داللة آية الوضوء 
ً فهـذا املعنـى ظـاهر ظهـورا يوشـك أن يكـون قطعيـا .ًعطفا عىل الوجوه واأليـديبالنصب  ً,  

حممولة عـىل   وإن كانت باجلر »  وأرجلكم«  : ولكن قراءة .ًخصوصا مع النظر إىل السنة
  ,ً املـسح عطفـا عـىل الـرؤوسدةى احـتامل إرا تبقـــ عند مجهور املفرسين اجلوار اللفظي فقط

  . وقد أخذ به اإلمام أبو جعفر الطربي وغريه .هذا االحتامل ت درجة مهام كان , أيضااوارد
 D  ﴿  : يف قولـه تعـاىل , تأويـل القيـام إىل الـصالة : املـؤول القـوي الرجحـانأمثلـةومن 

E F G H  ﴾  ــة ــدة[اآلي ــ , ]٦  :املائ ــام إليه ــإرادة القي ذلــك أن الوضــوء  , اب
  . إذا أردتم القيام: ﴾ D E  ﴿:  فمعنى  ,يكون قبل القيام إىل الصالة ال بعده

  , فيمنع مـن إفادتـه اليقـني ,وإذا كان االحتامل يتطرق إىل ما يعترب من قبيل متضح الداللة
اتـب  وقد قسم احلنفية خفي الداللـة إىل أربـع مر .فإن تطرقه إىل خفي الداللة أكثر وأقوى

 نظــري  , واملتـشابه , واملجمــل , واملـشكل , اخلفـي : وهــي ,بعـضها أشـد خفــاء مـن بعـض
 . IQH  واملحكم , واملفرس , والنص , الظاهر : وهي ,أضدادها األربعة

  . ومها عمدة الرشيعة ,ًلفت طويال يف داللة األمر والنهيُوقد اخت
 هـو  : وقيـل .فيهـالتـي ورد اسـتعامله  إنه مشرتك بني مجيـع املعـاين ا : قيل :ًمثالفاألمر 

 وال يفيـد غـريه إال  , وهو الندب , يفيد أقل الطلب : وقيل .از يف غريهحقيقة يف الطلب جم
  . وال يـرصف إىل غـريه إال بـدليل , وهـو الوجـوب , وقيل يفيد ما به كامل الطلب .بدليل

                                                 
 .١/١٦٣أصول الرسخيس ) 1(
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صـوليني إىل القـول  وذهـب بعـض كبـار األ , وقيل غري هذه األقـوال .وهذا قول اجلمهور

 أقـرب وهـو ,IRHاألصح عند اآلمـديوهوIQH  عند الغزايل»  املختار«  وهذا هو .بالتوقف
 وكـل هـذه اخلالفـات ختـيم بانعكاسـها عـىل كافـة التطبيقـات .ISH املذاهب عند الـشاطبي

ادة ولـذلك عـ  . لصيغ األمر املجـردة الظنيةدالالت مما يوسع دائرة ال ,التفسريية والفقهية
   .من دائرة اخلالف  وإخراجهاوامرسم دالالت األ حلأخرى  وقرائنأدلةما يتم اللجوء إىل 

 قطعيتهـا مـن قـرائن  إنـام اسـتمدت , القطعيـةـــ والنواهي ــ وامرأكثر األ ذلك نجد أنول
  . ال من نفس األمر والنهي ,وأدلة خارجية

 فحتـى  .ًة واالحـتامل واسـعا نجد القول بالظنيـ ,ًأيضاويف مسائل العموم واخلصوص 
  , نجد أكثر العلامء , والذي متسك احلنفية بقطعية داللته ,العام الذي مل يدخله التخصيص

 مـا عـن ًشـيئا وهـو مـا خيرجـه  ,يف مقدمتهم اإلمام الشافعي يقولون بتطرق االحـتامل إليـه
  . ومن هنا أجاز الشافعي ختصيصه بخرب الواحد وبالقياس .دائرة اليقني

 وداللته عىل  . وهذا بال نزاع, وداللته عىل أصل املعنى قطعية  « :وقال ابن النجار احلنبيل
  , التي ال يدخلها ختصيصعمومات كال , بال قرينة تقتيض كل فرد ,صوصهكل فرد بخ

 Î   Ï Ð Ñ ﴾  ,﴿g h i j   k l nm﴾  ,﴿B C D﴿  :نحو قوله تعاىل
E F G  H I J  ﴾ ثر من أصحابنا وغريهمداللة ظنية عند األك « ITHN 

العـام املخـصوص أكثـر داللـة  ف ,وإذا كان هذا حال العام الذي مل يدخلـه التخـصيص
 إىل ـــ بـام فـيهم احلنفيـة ـــاألصـوليني  وهلذا فقد ذهب كافة , عرضة للظن وتطرق االحتامل
  .القول بظنية العام املخصوص

  .ا تنزل درجة الرجحان يف داللتـه بقدر م ,عموماتوبقدر ما تكثر ختصيصات أحد ال
ا عمومـه مرجوحــأويـصري   , مــع احـتامل التخـصيص املتبقـيوهكـذا حتـى يتكافـأ عمومـه

                                                 
 .١/٤٢٣ املستصفى )1(
 .٢/٢١٠اإلحكام ) 2(
 ٢/٢١٠ املوافقات )3(
 .٣/١١٤ رشح الكوكب املنري )4(
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 ال جيوز التمسك  ,ًأيضا املنترشة  فالعام الذي كثرت ختصيصاته...« :  قال ابن تيمية,  ًضعيفا

وهـذا عنـده  »  هل هي مـن املـستخرج أو مـن املـستبقى? :إال بعد البحث عن تلك املسألة
  , فال يغلـب عـىل الظـن مقتـضاه ,الظاهر الذي ال يغلب عىل الظن انتفاء معارضة  « :مثل

IQHN »  غلب عىل الظن مقتضاه ,فإذا غلب عىل الظن انتفاء معارضه 
 وعـىل هـذا ال  .تبـاع الغالـب واألخـذ بـه هـو املخـرجكـان ا , وهكذا كلام انتفى اليقني

  .بـدعوى الظنيـة واالحـتامل وعـدم اليقـني , حكم رشعييتعطل أي نص رشعي وال أي 
 وإال لسقطت داللـة  ,االحتامل املرجوح ال يقدح يف داللة اللفظ  « فإن ,وكام يقول القرايف

 بـل تـسقط داللـة مجيـع األدلـة الـسمعية  . كلها لتطرق احتامل التخصيص إليهاعموماتال
 فتعــني حينئــذ أن  , لكــن ذلــك باطــل ,واالشــرتاك إىل مجيــع األلفــاظلتطــرق احــتامل املجــاز 

IRHN »  أما املرجوح فال .الذي يوجب اإلمجال إنام هو االحتامل املساوي أو املقارب االحتامل 
 األسـباب التـي يتطـرق منهـا االحـتامل يف فهـم مـراد »  املنهاج«وقد مجع البيضاوي يف 

  , االشـرتاك : هـي ,ة أسـباب فحرصها يف عرش . وبني وجوه إخالهلا بقطعية الداللة ,املتكلم
 وتغيـري  , والتقديم والتأخري , وانتفاء النسخ , والتخصيص , واإلضامر , واملجاز ,والنقل

وال شـك أن هـذه   « :سنوي يف الرشح قال اإل,  واملعارض العقيل , والترصيف ,اإلعراب
ISHN » االحتامالت إنام ختل باليقني ال بالظن 

 مـن النـصوص يتعـذر حتديـد ًكثـريا وهـو أن  ,ال يمكن إنكـارهوأمام هذا الواقع الذي 
  , هـذا الواقـع قد تكيفـوا مـع العلامءفإن  ,معانيها وأحكامها إال عىل سبيل التقريب والتغليب

ً جتعــل احــتامالت اخلطــأ حمــدودة كــام وكيفــا , قواعــد وضــوابط علميــةووضــعوا لــه  قــال , ً
يعلـق عـىل موقـف املبـالغني يف التـورع عـن و  وهــــ اهر بن عاشـورطالعالمة الشيخ حممد ال

  ,واحلق أن اهللا ما كلفنا يف غري أصول االعتقـاد  « : قالــ تفسري القرآن الكريم خشية اخلطأ فيه
  . واألدلة متنوعة عىل حسب أنـواع املـستند فيـه .بأكثر من حصول الظن املستند إىل األدلة

                                                 
 .٢١١ القواعد النورانية الفقهية )1(
 .٢/٨٧ الفروق )2(
 .٢/١٨٠ هناية السول يف رشح منهاج األصول )3(
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  .»  وقد بيناها ,وأدلة فهم الكالم معروفة

 IQHN »  مع ظن اإلصابة ,فإن اهللا ما تعبدنا يف مثل هذا إال ببذل الوسع «:  قالو
 ما يعرض قوله تفسري اآلية بـصيغة تـشعر القـارئ بأنـه إنـام ًكثريا  , فهو رمحه اهللا ,وهلذا

ًقاله ترجيحا وتغليبا ً ال قطعا وحسام ,ً  Ô Õ Ö × Ø﴿ :  كام يف تفسريه لقولـه سـبحانه .ً
Ù  ﴾ ]وجيوز عندي عـىل هـذا الوجـه أن يكـون املـراد بـالبيوت  « : حيث قال]٣٥:النور:  

 Ø ﴿:  هـذا قولـه  ويـرجح... ت معروفة يف بـالد العـرب وكان ,صوامع الرهبان وأديرهتم
Ù  ﴾,واألديرة كانت تبنى عىل رؤوس اجلبـال , فإن الصوامع كانت مرفوعة   ... « IRHL

 هو حال  ,ظرف مستقر ﴾ Ô Õ﴿: ر عندي أن قوله واألظه «:  ًأيضا اآلية وقال يف هذه
 ~ ﴿:  يف قولــه »  نــور«:  مــشري إىل أن , ﴾        ¡ � ~﴿ : يف قولــه ﴾ � ﴿مــن 
N »...  مراد منه القرآن ﴾ � 

 واسـتقراء  , تتبع االستعامالت , والقرآن خاصة ,ومن أوجه التغليب يف تفسري النصوص
ً بحيث إذا أطلق كان هو املـراد أو كـان مقـدما عـىل  ,ب ثم حتديد االستعامل الغال ,معانيها
  , وقـد أكثـر مـن االعـتامد عـىل هـذا املـسلك .ً و عىل األقـل يكـون داخـال يف املعنـى ,غريه

 باعتبـار هـذا املـسلك  ,»  أضـواء البيـان«العالمة الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف تفسريه 
          :نبـه عليـه ومثـل لـه يف مقدمـة التفـسري فقـال وقـد  .ًلونا من ألوان تفسري القـرآن بـالقرآن

 االستدالل عىل أحد املعاين الداخلة يف  :ومن أنواع البيان املذكورة يف هذا الكتب املبارك «
مـن معنـى   فغلبته فيه دليـل عـىل عـدم خروجـه .بكونه هو الغالب يف القرآن , معنى اآلية

  :فقـد قـال بعـض العلـامء , ]٢١:املجادلة[ ﴾ ç è êé ﴿  : ومثاله قوله تعاىل .اآلية
 والغالـب يف القـرآن هـو اسـتعامل الغلبـة يف , باحلجـة والبيـانالغلبة  , إن املراد هبذه الغلبة

   . وذلك دليل واضح عىل دخول تلك الغلبة يف اآلية, الغلبة بالسيف والسنان
                                                 

 .١/٣٢ التحرير والتنوير )1(
 .١٨/٢٤٥ التحرير )2(
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         d e f﴿  :فمن ذلك قوله تعاىل ,   به القرآن القرآنَّ ما يبنيريألن خ

g  ﴾ ]وقوله,  ]١٢:آل عمران:  ﴿ Ä Å Æ  Ç È É Ê Ë﴾ 
 ` _ ~ |{ } v w x y z  ﴿  :وقوله ,  ]٧٤:النساء[

a b c d  e f           ﴾ ]وقوله , ]٦٥ :األنفال:  ﴿u v w x   y 
z |{ } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ ﴾ ]وقوله  , ]٦٦:األنفال:  ﴿{ | 

} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © «ª ®¬ ﴾ 
 .IQHإىل غري ذلك من اآليات  ]٤−١  :رومال[

هـذه العبـارة  , ﴾ Æ  Ç È ﴿  : التطبيقية للتفسري بنـاء عـىل الغالـب تفـسريمثلةومن األ
كــام أهنــا  , » اهللا اإلنفــاق يف ســبيل  «: وخاصــة يف موضــوع  , الكثــرية الــورود يف القــرآن

ً فتحديــد معناهــا حتديــدا صــحيحا .أطلقــت عــىل أحــد مــصارف الزكــاة  مــن األمهيــة ً
ًخصوصا مع اخلالف املثـار قـديام , بمكان  مـن » يف سـبيل اهللا « يف شـأن مـرصف ًحـديثا وً

 يف القـرآن هـو » سـبيل اهللا «القـائلون بـأن  ولقد كان أقوى ما اعتمـد عليـه  .مصارف الزكاة
   .استدالهلم باالستعامل الغالب , اجلهاد

 ذهـب إليـه اجلمهـور مـن أن املـراد بـه  هو ما :والقول الراجح عندي  « :قال ابن حجر
فهـو يف الغالـب واقـع  , ألن سـبيل اهللا إذا أطلـق يف عـرف الـرشع , الغزو واجلهاد خاصة

وبمثــل هــذا االســتدالل قــال كثــري مــن العلــامء IRH »...  حتــى كأنــه مقــصور عليــه , عليــه
  .واملفرسين

           الكـريم يمكـن أن يكـون واالستعامل الغالب الذي يرجع إليه يف تفـسري ألفـاظ القـرآن 
وقد يكون هو االستعامل الغالـب  , كام يف املثال السابق , يف نطاق االستعامل القرآين نفسه

تأويـل كتـاب   « :قال شيخ املفرسين اإلمام أبو جعفر الطربي , يف لسان العرب وكالمهم
الـذين نـزل بلـساهنم اهللا تبارك وتعاىل غري جـائز رصفـه إال إىل األغلـب مـن كـالم العـرب 

                                                 
 .١٩−١/١٨ مقدمة أضواء البيان )1(
 .٣/٢٥٩ فتح الباري )2(
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 .IQH »...  القرآن

أن يتعذر محل الكالم عىل  , ومن أوجه التقريب يف التفسري النصوص وحتديد مدلوالهتا
 مثال ذلك ما جاء يف بعض نصوص ,  املعاين إىل ذلكأقربفيحمل عىل  , ظاهره وحقيقته

ًر نصا وعقال وإمجاعابينام تقر ,  التكليف بام ال يطاقإمكانالقرآن والسنة مما يؤخذ منه  ً أن ال  : ً
 ﴾ ¬® » ª © ̈ §﴿  :ُ وحسبنا من هذا التذكري بقوله تعاىل .تكليف بام ال يطاق

 ومع هذا . ]٤٢  :واألعراف ,١٥٢:األنعام[ ﴾ R S T U WV﴿  :وقوله ]٢٨٦:البقرة[
  . ما يستفاد من ظاهره وقوع التكليف بام ال يطاقخرىفقد جاء يف بعض النصوص األ

والدعاء ال يتعلق إال بام  ,  ]٢٨٦:البقرة[ ﴾ Ì Í Î Ï  Ð Ñ ÓÒ﴿  :ا قوله تعاىلمنه
وهذا الدعاء قد اكتسب املرشوعية حلكايته وإقراره يف القرآن   , متوقعهو واقع أو 

  .ه للمكلفني التكليف بام ال طاقة بإمكانوهو يتضمن  ,  احلكيم
F صالة والـسالم لرسـول اهللاومنها ما جاء يف قصة اإلرساء من قول موسـى عليـه الـ
إن أمتـك ال   « :حيـث قـال لـه , حني مر به وأخربه أن اهللا فرض عـىل أمتـه مخـسني صـالة

ــوم ــل ي ــستطيع مخــسني صــالة ك ــني  IRH L » ت ــأن األربع ــول يف ش ــذا الق ــه ه ــرر علي ــم ك ث
إن أمتـك ال   «: حيث قال له يف آخر مـرة , والثالثني والعرشين والعرش واخلمس , صالة
ـــ  وهو النبي املعـصوم ــوالشاهد عندي هو قول موسى   «طيع مخس صلوات يف اليومتست

ً فهـل كـان تكليفـا بـام ال  .فعـلبينام التكليف بذلك قد وقـع بال »...  إن أمتك ال تستطيع «
  !?يستطاع

 إن اهللا يأمرك :F حيث قال جربيل للنبي , ومنها ما جاء يف حديث األحرف السبعة
وإن أمتـي ال تطيـق  , أسأل اهللا معافاته ومغفرته«   : فقال .القرآن عىل حرفأن تقرأ أمتك 

حتـى رخـص لـه يف القـراءة عـىل سـبعة  ,  ثـم كـرر هـذا القـول يف الثانيـة والثالثـة.»  ذلك
                                                 

 .٨/٣٣٧ جامع البيان )1(
 . هذا لفظ البخاري )2(
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فوصفه بأنه ال  ,F غ إىل رسول اهللاِّلُوب ,  صدر عن اهللا تعاىل فهذا تكليف قد.IQHأحرف
  !يطاق?

ملـا أرشت إليـه مـن  , وعىل حقيقة ألفاظهـا , ذر محلها عىل ظاهرهافهذه النصوص يتع
 ألن ظـاهر مـا جـاء يف ًأيـضا و .ًأن التكليف بام ال يطاق غـري واقـع يف هـذه الـرشيعة قطعـا

ًاحلديثني يرده الواقع ردا قاطعا  التـي وصـفها موسـى ـــ عىل األقـل ــ; فالصلوات اخلمس  ً
 وكـذلك  .وماليني املسلمني يؤدوهنـا منـذ قـرون , عل قد استطيعت بالف .بأهنا ال تستطاع

 وإذا ,  ال شك أهنا تطاق مع اجلهد والتكلـف والـتعلم, القراءة عىل حرف وحرفني وثالثة
أي  , فإن القراءة عىل حرف واحد هي التي حفظـت واسـتمرت , أخذنا بام عليه اجلمهور

يف هـذه النـصوص عـىل )  يطـاقمـا ال( فلم يبق إال محل  .أن األمة قد أطاقت ذلك بالفعل
 قـصدوال  .درجة تشبه ما ال يطاق وتقرتب منـه الصعوبة واحلرج إىل  :وهو ,  املعاينأقرب

  , فهذا تقريب يف العبـارة . وطلب الرمحة والتخفيف , إظهار الضعف والعجزهبذا التعبري
  .جيب أن نتلقاه بتقريب يف الفهم

 فقد تعذر عىل مجهـور  .حة بكفر تارك الصالة األحاديث املرص: ًأيضاومن هذا القبيل 
 وألن الكفر )ال يكفر أحد بمعصية(  ملا عليه أهل السنة من أنه  ,العلامء محلها عىل ظاهرها

 ولذلك مل خيتلفوا يف تكفـري  . ال عن جمرد فعل اجلوارح ,عندهم ال بد أن يكون عن اعتقاد
ــدهتا ,ًمــن تــرك الــصالة جحــودا هلــا واعتقــاد لعــدم وجوهبــا  فلــام جــاءت ,  أو لعــدم فائ

بني   «:F  قال رسول اهللا : كام يف حديث جابر قال ,األحاديث تكفر مطلق تارك الصالة
  :يقـولF سمعت رسـول اهللا :وحديث بريدة قال ,IRH » الرجل وبني الكفر ترك الصالة

 .ISH » فمن تركها فقد كفر ,العهد الذي بيننا وبينكم الصالة«
 ذهـب العلـامء يف تأويـل الكفـر فيهـا  ,جـاءت األحاديـث عـىل هـذا الـشكل ملـا  :أقول
ً أريد به التارك جحود وإنكارا : فقال بعضهم :مذاهب  الكفـر هنـا مـراد  : وقال بعـضهم ,ً

                                                 
 . صحيح مسلم)1(
 .  رواه اجلامعة إال البخاري والنسائي)2(
 .  رواه اخلمسة)3(
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 ...  وهـي القتـل , املراد أنـه مـستحق لعقوبـة الكـافر املرتـد : وقال بعضهم .به كفر النعمة

 فحمل الكفر عىل من تـرك الـصالة  ,ل ال تشفي الغليل ولكنها أقوا ,أخرىوقيلت أقوال 
 فأي خصوصية لتكفري  , ألن كل أمر قطعي يف الدين فجحوده كفر ,ًجحودا ليس بالقوى
  . فكل معصية هي كفر لنعمـة اهللا , كذلك التأويل بجحود النعمة .جاحد الصالة وحدها

  ,تتطرق للعقوبة ومل حتم حوهلـا فاألحاديث مل  ,أما محل املعنى عىل استحقاق عقوبة الكفر
  .فهذا التأويل فيه بعد وإغراب

           وهـو املعنـى الثـاين يف)منتقـى األخبـار( بقى التأويل الـذي ذكـره املجـد ابـن تيميـة يف 
, IQH »  أو عىل معنى فقد قارب الكفر ,وقد محلوا أحاديث التكفري عىل كفر النعمة  « :قوله

 ,  املعنــى الظــاهري املعهــود للفــظ مــن)ًقريبــا(  يتبنــى معنــى ــــه ألنــ  ,وهــذا التأويــل قــوي
 ألن هـذا  :ًثانيـا و , مـن حقيقـة اللفـظ وظـاهره كـان أقـوم وأسـلمًقريباوالتأويل كلام كان 

 وهـي أهنـا معـصية  ,التأويل يربز خصوصية معصية تـرك الـصالة مـن بـني سـائر املعـايص
الرجـل  بـني «: F نباط هـذا املعنـى مـن قولـه يمكن است :ً وثالثا .خطرية قريبة من الكفر
 فـإذا زالـت  ,عىل معنى أن الصالة حتـول بـني صـاحبها وبـني الكفـر » والكفر ترك الصالة

 كالراعي  , وأصبح عرضة للوقوع فيه ,مع الكفر » ًوجها لوجه «    أصبح تاركها .الصالة
ومعنـى   « :لنـووي فقـال وشبيه هبذا املعنـى ذكـره ا, يرعى حول احلمى يوشك أن يقع فيه

 فإذا تركها مل  , أن الذي يمنع من الكفر كونه مل يرتك الصالة ,بينه وبني الرشك ترك الصالة
والفـرق بـني القـولني هـو أن قـول النـووي IRH »  بل دخل فيـه ,يبق بينه وبني الرشك حائل

 أمـا القـول , لكفرًيمكن أن يفهم منه أن ترك الصالة يلزم منه تلقائيا ومبارشة الدخول يف ا
 ألنـه  ,الذي قدمت فمفاده أن ترك الصالة يقرتب بـصاحبه مـن الكفـر وجيعلـه عرضـة لـه

 ولذلك وصف بالكفر لشدة اقرتابـه منـه  . وهو أعزل من حصانة الصالة ,حام حول محاه
ًواقعا وحكام ً الـذي أصـبح تـارك الـصالة مهـددا بـه  , ففي التعبري حتذير من املـآلًأيضا و, ً

  . منهًباقريو
                                                 

 .١/٢٩٦ نيل األوطار )1(
 .٢/٧١مسلم  رشح صحيح )2(



gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ<l^ÏéfŞi<< <QSQ
 ويف نـصوص ًعمومـاوعىل كل فإطالق الوصف وإرادة ما يقاربـه معـروف يف العربيـة 

وقـد يطلـق اسـم الـيشء عـىل مـا   «: ًالرشع خصوصا كام قال العالمـة الـرشيف التلمـساين
وإنـام  , IQH » وال يـنكح عـىل نكاحـه , ع أحدكم عىل بيع أخيـهيال يب « :F كقوله , يقاربه

ــ ــالبيع ال ــة , سوماملــراد ب ــة وســيلة  , ألن الــسوم وســيلة للبيــع , وبالنكــاح اخلطب واخلطب
وال خيطـب عـىل  , ال يسم أحـدكم عـىل سـوم أخيـه «:  أخرى روايةفقد ورد يف  , للنكاح
 .IRH » خطبته

ع يـال يب « أعلـمفـيام نـرى واهللا F  وتفسري قـول رسـول اهللا : قال مالك» املوطأ «ويف 
إذا ركـن البـائع إىل  , نام هنى أن يسوم الرجل عىل سوم أخيـه أنه إ» بعضكم عىل بيع بعض

مما يعرف  ,  وما أشبه ذلك...  ويتربأ من العيوب . .وجعل يشرتط وزن الذهب , السائم
وهذا يعنـي أن البيـع ISH أعلمفهذا الذي هني عنه واهللا  , قد أراد مبايعة السائم به أن البائع

ــيس  ــسته يف احلــديث ل ــن مناف ــي ع ــاماملنه ــع الت ــو البي ــال  , ه ــه جم ــى مع ــذا ال يبق ألن ه
 مــن انعقــاد البيــع ــــ قريبــة ــــبــل املــراد بــه درجــة مــن التفــاهم بــني املتبــايعني  , للمنافــسة

  .ًفسميت بيعا عىل وجه التقريب , النافذ
  

 
 
 
 

                                                 
بينام هو عند البخاري ومـسلم ومالـك والـشافعي  ,  هكذا أورد التلمساين هذا احلديث بلفظ النكاح)1(

أو لعلـه اعتمـد  ,  »يـنكح «: فلست أدري من أين أتى بلفظ  , بلفظ اخلطبة , وغريهم) يف الرسالة(
 .عىل حفظه فوهم

أبــواب النكــاح  , لــصحيحني واملوطــأواحلــديث كــام أرشت مــروي يف ا , ٥٥ مفتــاح الوصــول ص )2(
 .والبيوع

 .٢/٦٨٤ املوطأ )3(
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مسألة واضحة مـسلمة  ,  الراجحة بأدلتهابمعنى العمل بالظنون , التقريب والتغليب
ًخـصوصا بعـدما  , ا وإقامـة الـدليل عليهـاإثباهتـفال أجـدين بحاجـة إىل  , يف جمال القياس

وجاريان  ,  السننإثبات أن التقريب والتغليب جاريان يف جمال ــ فيام سبق ــأثبت ووضحت 
 فـإذا كـان  .يـة أو احلديثيـةسـواء منهـا القرآن , يف فهم النصوص الرشعية واالستنباط منها

فإنـه أحـرى أن جيـري يف  , القياس أدنى مرتبة وأقل داللـة مـن نـصوص الكتـاب والـسنة
  .مسائله وأحكامه التقريب والتغليب

ــا ــاس ال يكــون إال ظني ــي أن القي ــا هــو  , ًوهــذا ال يعن ــه م ــي ومن ــا هــو ظن ــه م ــل من ب
  .ولكن أكثر األقيسة ظن وتغليب , قطعي

  وجودها يفإثبات معلوم يتوقف عىل حتديد علة األصل املقيس عليه ووالقياس كام هو
 وبحـسب القطـع أو الظـن يف  . فهـام مقـدمتان ينبنـي القيـاس عـىل ثبـوهتام, بالفرع املقـيس

ًثبوت هاتني املقدمتني أو إحدامها يكون القياس إما قطعيا أو ظنيـا  فـإذا كانـت املقـدمتان , ً
 , فالقيـاس ظنـي , أو إحـدامها ظنيـة , ً وإذا كانتا معا ظنيتـني, فالقياس قطعي , ًقطعيتني معا

  .ودرجة الظن تزيد وتنقص بحسب درجة الظن يف املقدمتني أو يف إحدامها
وهـي علـة  ,  املقدمـة األوىلإثباتهو  , وأكثر ما يتطرق إليه االحتامل يف جمال األقيسة

عـىل  , تغليـب يف جمـال القيـاسوهلـذا سـأركز يف بيـان التقريـب وال, األصل املقـيس عليـه 
ومـسالك  ,  مـسالك نـصية : ومسالك التعليل يمكن تقسيمها قـسمني, التعليل ومسالكه

ً وتطـرق االحـتامل لـيس مقـصورا . وإما مستنبطة , فالعلل إما منصوصة ,  وعليه .عقلية
ه  وتفـصيل ذلـك وبيانـ . بل حتى املنصوصة قد تكون ظنية ترجيحية, عىل العلل املستنبطة

  :فيام ييل
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ًوالتنصيص عىل العلة قد يكون رصحيا قاطعا وهذا ليس من شأين يف هذا   , ً
  : فمن ذلك قوله تعاىل .حتى يتميز عام دونه ,  لهأمثلةولكن ال بأس من ذكر  ,  البحث

﴿A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
R S T U V W X Y Z \[﴾ . 

 ]٣٢:املائدة[
إنام هنيتكم من أجل  «: ًمبينا علة هنيه السابق عن ادخار حلوم األضاحي F  قولهومنه

إنام جعل االسـتئذان  « :F ومنه قوله, IQH » فكلوا وادخروا وتصدقوا , الدافة التي دفت
 .IRH» ألجل البرص

ففي هذه النصوص الثالثة وردت علل األحكـام منـصوصة بعبـارة قاطعـة يف التعليـل 
ومنهـا قولـه ) ولكـي , كـي( ومن الـصيغ القاطعـة يف التعليـل  .)ألجل ,  أجلمن(وهي 
 . ]٧:احلرش[ ﴾ h           i  j k  ﴿  :تعاىل

  «فيتمثل بـصفة خاصـة فـيام يـسميه األصـوليون , أما التنصيص غري القاطع عىل العلة
 إىل العلـة وهو أن يتضمن النص ما يـومئ , » مسلك التنبيه  «وقد يسمونه » مسلك اإليامء
ــا ــه عليه ــا , وينب ــاىل يف شــأن الرب ــه تع  ³ ² ± ° ¯ ®  ﴿ : كــام يف قول

´ µ ¶ ﴾ ]ففـــي اآليـــة إيـــامء وتنبيـــه عـــىل مـــا يف الربـــا مـــن  . ]٢٧٩:البقــرة
   .اقتىض حتريمه والتشديد فيه , ظلم

اغــسلوه بــامء  «: الــذي وقــصته ناقتــه فــامت وهــو حمــرم  ِّيف احلــاجF ومنــه قولــه
ــون , وســدر ــهوكفن ــه ,  يف ثوبي ــه وال وجه ــروا رأس ــة  , وال ختم ــوم القيام ــه يبعــث ي                       فإن
ُوأن يبقـوا وجهـه ورأسـه  , َأن يكفنوا الرجل يف ثـويب إحرامـهF فقد أمرهم ISH L » ًملبيا

                                                 
 . احلديث بتاممه يف صحيح مسلم)1(
 . رواه البخاري ومسلم وغريمها)2(
 .احلديث بتاممه يف صحيح مسلم) 3(
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  . » ًفإنه يبعث يوم القيامة ملبيا « : ثم نبه عىل علة ذلك بقوله , كام يفعل املحرم , عاريني

هو علـة األمـر بإبقائـه  , كأنه حاج , ًففي هذا إيامء واضح إىل أن بعثه يوم القيامة ملبيا
والتعليـل  .قريب مـن التـرصيح القـاطع بالعلـة , وهو إيامء قوي الداللة , عىل هيئة احلاج

  :ومهـا , هنا مستفاد من ربط احلكم وما بعده بحرفني من احلروف التي تستعمل للتعليـل
فلـم يعتـرب  , ولكنه غري رصيـح , ًجدا ًقويافإذا اجتمعا كان قصد التعليل  , » إن  «الفاء و
ــا ــربط بأحــد احلــرفني فقــط. ًقاطع ــع ال ــل أقــل ,  وإذا وق ــه  , كــان احــتامل التعلي ــو أن ول
 فالظـاهر أن االسـتحقاق .IQH » ًمن أحيا أرضـا ميتـة فهـي لـه «: F كام يف قوله , يرتجح

ُ التعليـل  :ومثل هذا ,  فاإلحياء علة االستحقاق والتملك. لألرض كان بسبب إحيائه هلا
ففيه إيامء إىل أن  ]١٠٣:التوبة[ ﴾ q sr t    u v xw﴿  :كام يف قوله , َّبأن وحدها

هو علة األمر بالـصالة )  الدعاء هلم :أي(السكن الذي حيصل للمزكني من الصالة عليهم 
  .عليهم

رجة االحتامل يف التعليل بحيث تكون د , ا سبقوهناك صيغ تفيد التعليل بدرجة أدنى مم
 » ª    © ̈ § ¦ ¥﴿  :يف قوله تعاىل , )حتى(مثل  , هبا أشد

ولكن عند مزيد من  , الفهم برسعة  ظاهر يتبادر إىلهنافالتعليل  ]٣٩:األنفال[ ﴾ ®¯ ¬
  .ولكنه ال يرفع الرجحان وغلبة الظن , التأمل والتساؤل ينفتح باب االحتامل

يستعمل يف التعليـل ويف غـريه  ,  املعلل به أو احلرف يأيت االحتامل من كون اللفظوإنام
  . فيـرتدد النـاظر بـني أن يكـون يف هـذا الـنص قـد ورد للتعليـل أو ملعنـى آخـر .من املعاين

كـام يـرتجح مـن خـالل  , ًفيرتجح كونه للتعليل بقدر ما يكـون اسـتعامله غالبـا يف التعليـل
 . املوازنة بني املعـاين املحتملـة ومـدى اسـتقامتها ومناسـبتها للحكـمومن خالل  , السياق

 . IRH وهكذا يقوى الرجحان أو يضعف بحسب هذه االعتبارات
                                                 

 . املوطأ باب القضاء يف عامرة املوات)1(
ث الدكتور عبد احلكيم السعدي بح: وانظر خاصة ,  تنظر مسالك التعليل يف الكتب األصولية عامة )2(

 .٣٨٩إىل ٣٣٩ص ) مباحث العلة يف القياس(
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وإنـام يكـون مـن  , ال يكـون مـن الـشارع نفـسه , وهناك نوع من التنصيص عىل العلـة

 فكـام يف  , يوأمـا يف كـالم الـراو  « : قـال اآلمـدي يف متثيلـه وتوضـيحه .الراوي واحلـاكي
ويلـزم  ,F وزنى مـاعز فرمجـه رسـول اهللا , يف الصالة فسجدF  سها رسول اهللا :قوله

ولـيس ذلـك  , ًألنـه ال معنـى لكـون الوصـف سـببا إال مـا ثبـت عقيبـه , من ذلك السببية
وقـد  , ألن الفاء يف اللغة قد تـرد بمعنـى الـواو يف إرادة اجلمـع املطلـق , ًبل ظاهرا , ًقطعا

                   غــري أهنــا ظــاهرة يف التعقيــب بعيــدة فــيام ... يف إرادة التــأخري مــع املهلــة) ثــم(عنــى تــرد بم
 .IQH » سواه

NIíè^ãjq÷]<Ø×ÃÖ]<V<< <

ومـسالك  , ففيهـا جمـال أوسـع للعمـل بالتقريـب والتغليـب , وأما العلل االجتهاديـة
هـو بيـان هـذه املـسالك ولكـن قـصدي لـيس  , التعليل العقليـة كلهـا صـاحلة لبيـان ذلـك

  .وإنـام الغـرض بيـان مـا يـدخل يف موضـوع البحـث , ال النصية وال العقليـة , ودراستها
  .ولذلك أقترص عىل ما يثبت املقصود

  : األخبارإثبات العلل وإثبات بني −١
بـني  , التي عقدها األصـويل احلنفـي أبـو بكـر الرسخـيس , ة املقارنة الذكي :فمن ذلك

مما يكشف عـن حقيقـة  , أخرى والشهادة من جهة رواية الإثباتو , ن جهة العلة مإثبات
 العلمي متامثلـة ومتـشاهبة يف عمقهـا ثباتوقواعد اإل , علمية كبرية وهي أن قواعد العلم

 فقد تطرق الرسخيس إىل ما تثبت به العلـة  .ولو اختلفت يف أشكاهلا وأسامئها , وجوهرها
  :فذكر لذلك رشطني مها , وتصح

  .ًصاحلا للحكم) أي املعترب علة(أن يكون الوصف املعلل به 
  .ل الراوي والشاهدَّدَعُكام ي , )أي موصوفا بالعدالة ( ًالَّأن يكون هذا الوصف معد

متهــا وجتانــسها مــع التعلــيالت املنقولــة عــن ني أن صــالحية العلــة تتمثــل يف مالءثــم بــ
           : قـال.  عن منهجهم يف تعليـل األحكـامفال تكون غريبة نائية ,  وصحابتهF رسول اهللا

                                                 
 .٣/٣٦٧ اإلحكام )1(
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فال تكـون صـاحلة إال  ,  حكم الرشع هباإثباتواملقصود  , ألن الكالم يف العلة الرشعية «

IQHN » أن تكون موافقة ملا نقل عن الذين ببياهنم تعرف أحكام الرشع 
ق مـع العلـل مـة والتوافـءمن خالل اعتبـار املال , وغري خاف أن تقدير هذه الصالحية

وبـام أن هـذا الـرضب مـن  , إنام هو رضب من رضوب التقريب وفن مـن فنونـه , املأثورة
وعـىل  ,  الـرشيعةوإنام ينبني عىل خربة عامة بعلـل , التقريب ال ينبني عىل دليل حمدد منضبط

 يف بـل تبقـى العلـة ,  العلل غري املنـصوصةإثبات يف ًكافيافإنه ال يعترب  ,  فيهايلــْمــجنظر 
والـراوي  , فالشاهد حيتـاج إىل التزكيـة , هذا املستوى كشاهد جمهول أو راو مستور احلال

فكذلك  , ًأو كون الشاهد مسلام , ًوال يكفي جمرد كون الراوي مسلام , حيتاج إىل التعديل
   .مة وحدها بمنزلة إسالم الراوي أو الشاهدءألن املال , مة يف العلةءال يكفي جمرد املال

  . هنا كان ال بد من الرشط الثاين وهو تعديل العلةومن
فكذلك شـأن األصـوليني يف  , وكام يوجد يف علامء اجلرح والتعديل متشددون ومعتدلون

الرسخـيس   فقـد قـسم, تـساهلومـنهم امل , ومـنهم املتـشدد , منهم املعتـدل , تعديلهم للعلة
وفريقـان مـن  , األحنـاف : هـم , قإىل ثـالث فـر ـــ حسب موقفهم من عدالة العلة ــالعلامء 

  .أصحاب الشافعي
ومتـى كانـت مـؤثرة يف احلكـم املعلـل  , عدالة العلة تعرف بأثرها  « :أما احلنفية فقالوا

وهـذا األثـر   « :وقد بني هـذا التـأثري املـرشوط عنـدهم يف العلـة فقـالIRH » فهي علة عادلة
ن أثـر ظـاهر يف بعـض املواضـع سـوى فإنه عبارة عـ , الذي ادعيناه يظهر للخصم بالتأمل

والـسلف  , وعـن الـصحابة ,F وهو موافق للعلل املنقولة عن رسـول اهللا , املتنازع فيه
يف تعليـل F قولـه ,  هـذا عنـدهأمثلـةومـن ISH » من الفقهـاء رضـوان اهللا علـيهم أمجعـني

لعلة هنا هي رفع  فا.ITH » إهنا من الطوافني عليكم والطوافات  «: اهلرة احلكم بطهارة سؤر
                                                 

 .٢/١٧٧ أصول الرسخيس )1(
 .٢/١٧٧ أصول الرسخيس )2(
 .١٨٧−١٨٦ نفسه )3(
 .من حديث كبشة بنت كعب , والنسائي وابن ماجه وأمحد وغريهم ,  رواه أبو داود والرتمذي)4(
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وهـي تظـل تتجـول داخـل البيـت وتالمـس  , ًنجـساسؤر اهلـرة  عن اعتبار ناشئاحلرج ال

ألنه عبـارة عـن  , ألهنا علة مؤثرة فيام يرجع إىل التخفيف  « : قال. وتتناول من كل ما جتد
وقـد ظهـر تـأثري الـرضورة يف إسـقاط حكـم احلرمـة  , عموم البلوى والـرضورة يف سـؤره

 ]١٧٣:البقـرة [﴾ i j    k     l m  n o p   rq ﴿  :وهو قولـه تعـاىل , نصبال ًأصال
ً حكم التخفيف يف سؤره يكـون اسـتدالال لـه ثباتواإلشارة إليه لدفع نجاسة سؤره أو إل

  .IQH » بعلة مؤثرة
عدالــة الوصــف بكونــه   « :قــالوا , وا مــنهمتــساهلفالــذين  , أمــا أصــحاب الــشافعي

التأثري الذي اشـرتطه   «وهم يرون أنIRH »  القلب خيال الصحة للعلةًأي موقعا يف , ًخميال
ــة ـــُممــا ال ي » احلنفي ــه ي ,  بطريــق احلــسُّسَحـ ــه حتكــيم  , عقــلُولكن فيكــون الوقــوف علي
  .ISH حتى إذا ختايل يف القلب به أثر القبول والصحة كان ذلك حجة للعمل به , القلب
عنـد هـذا الفريـق مـن أصـحاب  , الفكـر وصحيح العلـة عـن طريـق إحالتهـا للعقـلف

وبـأي أمـارة  , وبـأي دليـل , بـأي طريـق , إنام يقترص عىل حصول غلبة الظن , الشافعي
إىل اإلمــام الــشافعي ) احلنفــي( وهــذا املــسلك يف التعليــل نــسبه صــدر الــرشيعة  .حــصلت

سلك  للحـديث عـن مـًقريبـاوسـأعود  ITH كام نـسب اشـرتاط التـأثري إىل أيب حنيفـة , نفسه
  .أو املناسبة , اإلخالة
مـن أصـحاب الـشافعي فقـد اعتـربوا اإلخالـة  , الذين تشددوا يف تعديل العلـة , وأما

ًأمرا باطنيا يتعذر حية التـي تثبـت  كـام أن صـفة الـصال .وهلذا ال يكون حجة , ه للغريإثبات ً
علـة عـن  عدالـة الإثبـات ومـن هنـا قـالوا ب .متها ليـست حجـة كافيـةللعلة من خالل مالء

ألن العلـل الـرشعية ال   « :قـالوا . أي عىل نصوص الـوحي , طريق عرضها عىل األصول
 . بـالعرض عـىل األصـولIUH صـفة العدالـة فيـهإثبـاتفال بد مـن  , توجب احلكم بذواهتا

                                                 
 .٢/١٨٧ أصول الرسخيس )1(
 .١٧٧ نفسه )2(
 .١٨٣ نفسه )3(
 .٢/٦٧ التوضيح يف حل غوامض التنقيح )4(
 . يقصد الوصف املعترب علة)5(
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  .وسـكوته عـن الـرد , يف حياتـهF  األصول من رده بمنزلة العرض عىل رسول اهللاُوامتناع

                   فعرفنــا  , باعتبــار أن الــسكوت بعــد حتقــق احلاجــة إىل البيــان ال حيــل , وذلــك دليــل عدالتــه
                   كــام أن عدالــة الــشاهد تثبــت بعــرض حالــه عــىل , بــالعرض عــىل األصــول تثبــت العدالــة أن

 .IQH » املزكني
ــة ــديل العل ــسفر عــن تع ــد ي ــسفر عــن , والعــرض عــىل األصــول ق ــد ي ــا  «وق  » جترحيه

 وجتـريح العلـة وردهـا يكونـان بمناقـضتها  . كام حيصل يف الـشاهد والـراويًمتاما , وردها
فإن احلد األدنى منها قد جيزئ  ,  ولكن بام أن األصول كثرية .وتعارضها معها , لألصول

 ويبقـى بعـد ذلـك العـرض عـىل ,  الـشاهد بـاثننيىَّكـام يزكـ , أصالنوأدناه  , يف التعديل
فهو بمنزلة كثرة الرواة التي قد تصل إىل  , جة أعىل من التثبت والتعديلدر , ةأصول كثري
 . IRH درجة التواتر

ولكن بام أن القول به هو مذهب فريق مـن  ,  عىل هذا املسلكًمثاالوالرسخيس مل يعط 
وهـو  , فإين أذكر مثـالني مثـل هبـام األصـويل الـشافعي أبـو إسـحاق الـشريازي , الشافعية

 .ISHمعارص للرسخيس
حيـــث قـــال أبـــو حنيفـــة  , ًهـــو زكـــاة إنـــاث اخليـــل التـــي تـــدر نـــسال :املثـــال األول 

ًعمال بعدم التفريق بني  ,  ال زكاة فيها: وقال مجهور الفقهاء من احلنفية وغريهم , بزكاهتا
كعــدم الزكــاة يف احلمــري والبغــال  , أخــرى وهــو مــا تــشهد لــه أصــول  .الــذكور واإلنــاث
 يف ـــفاألصـول تـشهد لعـدم التفريـق  , اهبا يف األنعام ذكورها وإناثهاوكإجي , ذكورها وإناثها

  . وإذ مل جتب يف ذكور اخليل فال جتب يف إنائها.  بني الذكور واإلناثــالزكاة 
ًاعـتامدا  , بطـل الوضـوءُ ت :قـال احلنفيـة , هو مسألة القهقهة يف الـصالة:  واملثال الثاين

 القهقهة ال تبطل الوضوء يف الصالة ألهنا  : اجلمهوروقال , عىل أحاديث ضعيفة ومرسلة
وألن القهقهـة  , ألبطلتـه يف غـري الـصالة , الـصالةولو أبطلتـه يف  . ال تبطله خارج الصالة

                                                 
 .٢/١٨٦ أصول الرسخيس )1(
 .١٨٦و ١٧٧املرجع السابق :  انظر )2(
 .٤٨٣وقيل  , ٤٩٠وتويف الرسخيس سنة  , ٤٧٦ تويف الشريازي سنة )3(
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 . IQH  فهذه أصول تشهد لعدم نقض الوضوء بالقهقهة .ختتلف عن نواقض الوضوء

ًوقد نقل الشريازي قوال جيدا لشيخه القايض أيب الطيب ا ً نقـال ـــيؤصل فيـه  , لطربيً
 ثبـاتومـسلك تـشبيه العلـة بـاخلرب يف اإل ,  العلل بشهادة األصولإثبات مسلك ــًوعقال 
وهو املسلك الذي وضحه وسـار عليـه الرسخـيس كـام  , ويف التعديل والتجريح , والنفي
ًإذا وجــدنا األصـــول متفقـــة عــىل ذلـــك طـــردا   « : قـــال أبــو الطيـــب الطـــربي... ســبق

يف ) أي حمــل النــزاع (ًأيــضاأن هــذا األصــل  , دلنــا ذلــك مــن جهــة غلبــة الظــن , ًوعكــسا
غلـب عـىل  , ومعه رعـد وبـرق , ًوهلذا لو رأينا غيام مسفا , ألن الظن يتبع األكثر , معناه

فنـستدل بحكـم غلبـة  , ألنا ال نرى الغيم عىل هـذه الـصفة إال ومعـه مطـر , ظننا أنه ممطر
 وكالرجـل إذا جربنـاه مـرة  .وإن جـاز أال يمطـر ,  الصفة أمطرالظن أنه إذا وجد عىل هذه

ًاعتامدا عىل ما تقرر لنا مـن عادتـه  , فإنا نثق بصدقه وأمانته ,  بالصدق واألمانةأخرىبعد 
 .IRH » ًعادةوإن جاز أن يكون قد ترك تلك ال , يف الصدق واألمانة

  :ففيه , يلخص ما أردت بيانه يف هذه النقطة , فهذا النص النفيس
  . التعليل واالستدالل عليه بشهادة األصولإثباتــ ١
  .وأن هذا يتبع الظن وغلبة الظنــ ٢
  .وأن الظن يتبع األكثر األغلب من األحوالــ ٣
  .ولو عن بعد , وأن الظن الغالب ال ينفي بقاء االحتاملــ ٤
  . وتصحيحها األخبارإثباتشبيه يف جوهره ب ,  العلل وتصحيحهاإثباتوأن ــ ٥
  : مسلك املناسبة واإلخالة−٢

 من يكتفون يف التعليـل بحـصول ــ الشافعية خاصة ــرأينا قبل قليل أن من األصوليني 
  .أي أن يكون الوصف املعترب علة قد أخال للمجتهد صـالحيته لتعليـل احلكـم , اإلخالة

 يقــول  .الظــنبــأي دليــل أو موجــب حتقــق هــذا  , واإلخالــة عنــدهم تتحقــق بغلبــة الظــن
                                                 

 .وبعض التفصيالت والتوضيحات مني ) ٢/٨٦١زي رشح اللمع للشريا( أصل املثالني يف )1(
 .٢/٣٦٢ رشح اللمع )2(
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فـال يكـابر  , فإنـه مهـام غلـب عـىل ظنـه يشء مـن ذلـك , وأما الناظر املجتهـد  « :اآلمدي
 .IQH » ًوكان مؤاخذا بام أوجبه ظنه , نفسه

أي وجــود  , » املناســبة  «ولعــل أوســع طريــق حلــصول ظــن العليــة لــدى املجتهــد هــو
 واملناسـبة تقـوم عـىل  . لـهًوبـني الوصـف املفـرتض علـة , تناسب بني احلكم املـراد تعليلـه

 فـإذا وجـدنا للحكـم , أساس أن األحكام الرشعية وضعت جللب املـصالح ودرء املفاسـد
تبـادر إىل أذهاننـا أن تلـك  ,  مفـسدة يـدفعهاأو , ذي نبحث عـن علتـه مـصلحة حيققهـاال

 قــال . هــي علتــه وألجلهــا رشع , أو تلــك املفــسدة التــي يــدفعها , املــصلحة التــي جيلبهــا
عبـارة عـام لـو   «بأنـه , دي بعد أن أورد تعريـف أيب زيـد الـدبويس الـشهري للمناسـباآلم

 املناسـب عبـارة عـن  :واحلق يف ذلك أن يقال  « :قال , » عرض عىل العقول تلقته بالقبول
يلـزم مـن ترتيـب احلكـم عـىل وفقـه حـصول مـا يـصلح أن يكـون  , وصف ظاهر منضبط

وسواء كـان ذلـك  , اإثباتًان ذلك احلكم نفيا أو وسواء ك , ًمقصودا من رشع ذلك احلكم
 .IRH » املقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة

أو  , ذلــــك أن إدراك املناســــبة , وواضــــح أن التعليــــل باملناســــبة اجتهــــادي ظنــــي
 وهـذا ,  إىل قول املجتهدنهايةيرجع يف ال , بني احلكم وبني املصلحة أو املفسدة , التناسب

والظــن واإلخالــة يتفاوتــان كــام ال  , يــسفر عنــه مــن ظــن وإخالــةيعتمــد عــىل نظــره ومــا 
 منهــا درجــة القــوة والوضــوح يف املــصلحة أو  .ًيتفاوتــان تبعــا العتبــارات عديــدة , خيفــى

  .املــصلحة أو املفــسدة  ومنهــا نــسبة التحقــق واالطــراد يف هــذه .املفــسدة املرتبطــة بــاحلكم
أو تزامحها مصالح  , ة عىل احلكم متفردة يف ذلك املرتتبــ أو املفسدة ــومنها كون املصلحة 

أو نــواقض  , ل تؤيــدهاو ومنهــا وجــود أصــ .تنازعهــا صــفة العليــة , أخــرىأو مفاســد 
 . وخوارم تنهض يف وجهها

وقد ينزل  , وقد يقرتب منها , وهكذا قد يبلغ التعليل باملناسبة واإلخالة درجة القطع
 ﴾ w x y z﴿  : فتعليل النهي يف قوله تعـاىل .ًحتى ال يتجاوز درجة التعادل إال قليال

                                                 
 .٣/٣٨٤ اإلحكام )1(
 .٣٨٩−٣/٣٨٨ اإلحكام )2(
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وتؤيـده  , وال يرد عليه أدنى شك أو تـردد , ال حيتاج إىل أي تدبر أو تفكر , ]٢٣:اإلرساء[

ال ختفـى عللهـا املناسـبة هلـا  ,  ومثل هـذا أحكـام كثـرية... ًأيضااألصول الكثرية القاطعة 
وعــن بيــع  , لنهــي عــن الــنجشوا , مثــل احلجــر عــىل الــسفيه , حتــى عــىل عــوام النــاس

 . وعن قضاء القايض وهو غضبان , ًوعن سفر املرأة بعيدا بغري حمرم , املعدوم
فــالقول هبــا  ,  قاطعــةولكنهــا ليــست ,  عللهــا املناســبة ظــاهرةأخــرىًثــم نجــد أحكامــا 

وتعليل منع الصالة عـىل  , سترباء األرحاماِوذلك مثل تعليل عدد النساء يقصد  , تقريب
  الـسلبيةثـاراآليتجنـب  , وتعليـل منـع الطـالق أثنـاء احلـيض ,  بانعدام الطهـارةاحلائض

مما جيعل الطالق غـري  , ر والتنافر بينهامفتوحيث يطرأ يشء من ال , لحيض عىل الزوجنيل
 . سليم وغري حكيم

فـال  , اتاالحـتامالت واالختالفـجاذهبـا فتت , وتنزل قوة التعليـل يف بعـض األحكـام
والفــضة  , الــذهب بالــذهب «: F كــام يف تعليــل قولــه , جــيح والتغليــبيبقــى إال الرت

سواء  ,  بمثلًثالِم , وامللح بامللح , والتمر بالتمر , والرب بالرب والشعري بالشعري , بالفضة
  .IQH » ًتم يدا بيدشئ فبيعوا كيف صناف فإذا اختلفت هذه األ .ًيدا بيد , بسواء

رض فيـه املثليـة والتـسليم ُوفـ ,  يف بيع هذه املواد بجنسهانع التفاضل والتأخريُفلامذا م
 املتزامن? ما هي علة هذا احلكم?

 . العلة عند احلنفية هي الكيل والوزن
  .وهي الطعم والثمنية عند الشافعية

  .وهي االقتيات واالدخار عند املالكية
 نظــر ٌّ فكــل .وال أحــد يــستطيع أن يــدعي أن علتــه قاطعــة وعلــة اآلخــرين باطلــة

فهـذا   « : وترتتـب عـىل ذلـك أحكـام قياسـية تغليبيـة .ب ما أداه إليه اجتهـادهَّوغل , وقدر
 .IRH » الرضب من القياس يدل عىل احلكم عىل وجه حيتمل

                                                 
 . احلديث رواه مسلم)1(
 .٢/٨٠٥ رشح اللمع للشريازي )2(
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 احلكـم إفـضاءوهو املتعلق بمدى  , ويف التعليل باملناسبة وجه آخر من وجوه التغليب

                 :وهــي مــسألة تناوهلــا اآلمــدي فقــال , اإىل جلــب املــصلحة أو دفــع املفــسدة املعلــل هبــ
أو أن احلـصول وعدمـه  , ًأو ظنـا , ًمـن رشع احلكـم يقينـا حاصالاملقصود إما أن يكون  «

 .IQH » أو أن عدم احلصول راجح عىل احلصول , متساويان
هـذا إنـام يـصح إذا كـان  , ومراده من هذا أن التعليل باملقصود الذي يتحقق من احلكم

ًأو راجحا غالبا , ًتاماًالتحقق قطعيا  والقـسامن األوالن متفـق عـىل صـحة   « : وهلذا قـال. ً
وهي التكـافؤ بـني نـسبة حتقـق  , أما يف احلالة الثالثةIRH » التعليل هبام عند القائلني باملناسبة

 إىل  احلكـمإفـضاءوهـي أن تكـون نـسبة  , احلالة الرابعـةيف و , املقصود ونسبة عدم حتققه
فــال يــصح فــيهام التعليــل هبــذا  , فــضاءمقــصوده مرجوحــة أي أقــل مــن نــسبة ختلــف اإل

التــساوي واملرجوحيــة منحــرصين يف صــور خاصــة اســتثنائية ال يف إال أن يكــون  , املقــصود
وهـو  ,  التي أوردهـا اآلمـديمثلة لعله أصح وأوضح من األًمثاالي ِعطُ وأ .غالب اجلنس

 واألمـر يتعلـق  .الذي يكثر التمثيل به عند األصوليني يف مسائل شتى) هــَّامللك املرف(مثال 
 برفـع ًقريبـاحيث تعلـل بـال خـالف ت , )... الفطر وقرص الصالةك(بتعليل رخص السفر 
ــسافر ــن امل ــشقة ع ــال  .امل ــل بمث ــذا التعلي ــىل ه ــن يعــرتض ع ــه( ولك ــك املرف ــذي ) املل ال

ون يف سـفره أكثـر راحـة ورفاهـا منـه يف  وقد يكـ .وهو عىل أتم راحة ومتتع وتنعم , يسافر
فهـذه احلالـة ال تتحقـق فيهـا  . )ملوكا مرفهني( وكثري من املسافرين اليوم أصبحوا , إقامته

  .وهو رفع مشقة السفر ,  وال يفيض احلكم فيها إىل مقصوده .علة احلكم
فر أمـا جـنس الـس ,  أن هذا حمصور يف صورة استثنائية :واجلواب عىل هذا االعرتاض

 ولـو , فـضل الرتخـيصوالغالـب فيـه حـصول التخفيـف ب , فالغالب فيه حـصول املـشقة
عــدم حتقــق املقــصود أو يتخلــف فيــه  , يغلــب عليــه , فرضــنا جــنس الفعــل املحكــوم فيــه

  .بطل القول هبا والقياس عليهالو , بطلت هذه العلةل ,  املعترب علةُاملقصود , كلية
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  :هَبَّ قياس الش−٣

ًيون يف قياس الشبه اختالفا واسعااختلف األصول واختلفـوا يف  ,  اختلفوا يف املراد به, ً
 وقـد ذكـر .  وواضح أن اختالفهم يف حجيته إنام هو فرع اختالفهم يف معناه, مدى حجيته

 : اآلمدي أن لقياس الشبه تفسريات خمتلفة
  .ًباألكثر شبها به , شبههامي إحلاق الفرع املرتدد بني أصلني  :أوهلا
 عند تعذر املامثلة ــفنحكم  ,  أن يقيض الرشع بوجوب املامثلة يف أمر من األمور :ثانيها

  .التامة باألمثل واألشبه
إال أن أحـدمها أغلـب  , وال يستقل به أحـدمها ,  احلكم الذي يكون له مناطان :ثالثها
  .علله بالغالب منها ونحكم بمقتضاهفن , من اآلخر
ولكنـه يـستلزم مـا يناسـب  , صل والفرع بوصـف غـري مناسـب اجلمع بني األ :رابعها

  .احلكم
ولكـــن مناســـبته غـــري  ,  يمكـــن أن يكـــون علـــة للحكـــمٌ أن يلـــوح وصـــف :خامـــسها

إذا وجـدنا الـشارع  , فنعتمد هذا الوصـف علـة ,  ال يوجد دليل عىل بطالهناًأيضاو , ظاهرة
مراعني يف ذلك  ,  النفي عىلباتثًفيكون هذا مرجحا لإل , يلتفت إىل مثله يف بعض األحيان

  .ًفيكون تعليله إحلاقا له بغالب األحكام , IQHكون األصل والغالب يف األحكام التعليل
وأمـا  , ويقول به مجهور املالكيـة , وبصفة عامة فإن قياس الشبه أكثر من ينكره احلنفية

جـع قيقـة إنـام ير غـري أن اخلـالف يف احل .فمنقسمون يف شأنه بني مصحح ومبطلالشافعية 
   .إىل مراد كل واحد بقياس الشبه

  : لـيس بحجـة :وقـال أصـحاب أيب حنيفـة , قيـاس الـشبه حجـة  «: رهـانَقول ابن بي
 هو قياس احلكـم  : إال أهنم يقولون .فإهنم معرتفون به ,  أهنم ال خيالفوننا يف املعنىعلماو

ال أهنم سموه باسـم آخـر ونحـن إ , واالستدالل باحلكم عىل احلكم هو الشبه .عىل احلكم
 .IRH » ال ننازعهم يف اللفظ

                                                 
 .٤٢٧−٣/٤٢٤اإلحكام :  انظر)1(
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 يـذكر أن أكثـر ـــ وهو من أكرب املدافعني عن صحة قياس الشبه ــوهذا الباجي املالكي 

قيـاس العلـة وقيـاس الـشبه معنامهـا   « :ثـم يقـول , شيوخهم عىل أن قياس الشبه صحيح
ويف اآلخـر عـىل  , مها عىل سـبيل العلـةوإنام الفرق بينهام أن احلكم معلق عىل أحد , واحد

 .IQH »...  سبيل العالمة
ًقاصدا به  , فإين سأحتدث عن قياس الشبه , وحتى ال أقع يف االلتباس وال يف التلبيس

 ومهـا عنـد التـدقيق يرجعـان  .املعنى األول والثاين من املعاين اخلمسة التي ذكرها اآلمـدي
  .ًني األحكام إذا ظهر أن لذلك الـشبه أثـرا يف احلكـموهو اعتبار الشبه ب , إىل معنى واحد

له وتوسـع يف َّثـم أصـ , منـذ أن عمـل بـه الـصحابةوهذا أصل معمول به عند عامة الفقهـاء 
 كتـاب إبطـال(أو يف ) الرسالة(سواء يف  , العمل به إمام األصوليني حممد بن إدريس الشافعي

  .لفةأو يف تطبيقاته الفقهية املخت , IRH)االستحسان
  :هو قوله تعاىل  , باملعنى الذي قدمت ,  ومنطلق التأصيل والتطبيق لقياس الشبه

﴿ª « ¬ ® ¯ ° ± ³² ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾    ﴾ 
أن يتصدق  ,  ًفقد حكم اهللا تعاىل عىل من قتل صيدا وهو حمرم بحج أو عمرة ]٩٥:املائدة[

ثلة التامة بني حيوانات الصيد  ولكن املام .يامثل ما قتل من الصيد  , هبدي من األنعام
ًخصوصا أن الصيد   , وحتى جمرد التقارب البدين قلام يتوفر  , وحيوانات األنعام متعذرة

وشبهوا  ,  فاجتهد الصحابة  .وليس هلا مثيل من األنعام , تدخل فيه الطيور
  اهللاسولن حكم من أصحاب رَ مَمَكَفح  « : قال اإلمام الشافعي .بوا وقربواَّوغل , وقاسوا
Fويف األرنب بعناق , ويف الغزال بعنز ,  فقىض يف الضبع بكبش  , عىل ذلكISH ويف

ولكنها  ,   والعلم حييط أن الريبوع ليس مثل اجلفرة يف البدن...IUHبجفرة ITHالريبوع 
                                                 

 .٦٣٠−٦٢٩ إحكام الفصول يف أحكام األصول )1(
 .٣٠٣−٧/٣٠٠ضمن كتاب األم  , وكتاب إبطال االستحسان , ٤٩٢−٤٩٠الرسالة :  انظر )2(
 .هي األنثى من أوالد املعز ما تتم السنة:  العناق)3(
 .ًطويل الرجلني قصري اليدين جدا , دويبة صغرية فوق اجلرذ:  الريبوع)4(
 .يبلغ أربعة أشهر من أوالد املعزما مل :  اجلفرة )5(
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 وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز  .فجعلت مثله  , ً منه شبهاشياء األأقربكانت 
ُد قليال بويبع , والظبي   .عد اجلفرة من الريبوعً

مل جيـز فيـه إال مـا قـال  ,  دون الطـائريف الدواب من الصيد , ثل يف األبدانــِوملا كان امل
ً بـه شـبها شـياء األأقرب بـفيجـزى , ينظر إىل املقتول من الـصيد من أن ــ أعلم واهللا ــعمر 

 .IRH »...  ً به شبهاشياءأل اأقربرفع إىل  , IQHًشيئافإن فات منها  , منه يف البدن
 أمجـع الـصحابة  :فـإهنم قـالوا , وأما عمدة من أجـاز قيـاس الـشبه  « :وقال ابن برهان

وكذلك شبهوا احلاممة  , ةوشبهوا النعامة بالبدن , عىل العمل بقياس الشبه يف جزاء الصيد
عنـى هـو التغليـب  وألن املقصود من قياس امل, وحكموا به يف كثري من املسائل , ISH بالشاة

 .ITH » ةحاصلفإن غلبة الظن  , فإذا حكموا بقياس املعنى فكذلك قياس الشبه , عىل الظن
النازلة بني هي صورة تردد املسألة أو  , ولعل أكثر الصور التي يعمل فيها بقياس الشبه

يف إحلاقهــا بأحــد   فيــرتدد املجتهــد .وتــشبه هــذا مــن وجــه , تــشبه هــذا مــن وجــه , أصــلني
فإن كانت  , تنظر النازلة « : ~  قال اإلمام الشافعي .ًويلحقها بأكثرمها أشباها , صلنياأل

اثنـني رصفـت إىل الـذي أشـبهته يف االثنـني دون واآلخـر يف  , تشبه أحد األصـلني يف معنـى
  .IUH » وهكذا , الذي أشبهته يف واحدة

ل يعتـرب تـرصحيه هـذا هـ , ً الوارث إذا رصح بوارث آخر مل يكـن معروفـا: أمثلتهومن 
 أم هو من قبيـل  .كام يؤخذ أي صاحب إقرار بإقراره , بحيث يؤخذ به , من قبيل اإلقرار

  :قـال القـايض  «الشهادة فال يؤخذ إال وفق ما تؤخذ به الشهادات? جـاء يف مـسودة آل تيميـة
وإحلـاق  , ام إليـهأقـرهبوهـو أشـبههام بـه و , املرتدد بني أصلني جيب إحلاقه بأحد األصـلني

                                                 
 .جتاوزه وكان أكرب منه:  بمعنى , نظريه من األنعام , ي إذا فات املقتول من الصيدأ )1(
 .٤٩٢−٤٩٠ الرسالة )2(
أمـا غـريه فتنطبـق عليـه القاعـدة التـي بينهـا اإلمـام  , ًنظرا حلرمتهـا ,  هذا التغليظ خاص بحامم مكة)3(

 .الشافعي
 .٢/٢٩٧ألصول  الوصول إىل ا)4(
 .٧/٢٠٣ إبطال االستحسان األم )5(
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وال  , وال يـشرتط لـه لفـظ الـشهادة , ألنه ال يشرتط فيـه العدالـة , الوارث باإلقرار أشبه

إنام اعترب  , وواضح أن إحلاق ترصيح الوارث واعرتافه بوارث آخرIQH »...  جملس احلكم
التـي ال  , ًخالفـا لـشبهه بالـشهادات , من قبيل اإلقرارات لكون وجـوه شـبهه هبـا كثـرية

 .IRHًإال يف كونه ملزما للغرييشبهها 
ًمتييزا له  , )قياس غلبة األشباه(يسميه بعض األصوليني والفقهاء  , وقياس الشبه هذا

ألن مراعاة الشبه يف األقيسة هو  , ومنهم من ال يفرق ,  لقياس الشبهخرىعن الصور األ
يف القيـاس  ةهـو العمـد , أو غلبـة الـشبه ,  فيكـون الـشبه, الذي جيمع كل الصور اجلوهر

 أصـــول أربعـــة ترجـــع إليهـــا األحكـــام َوهلـــذا عـــده اإلمـــام الغـــزايل أحـــد , واالجتهـــاد
وتــارة مــن  , وتــارة مــن املــصلحة , احلكــم تــارة يؤخــذ مــن الــنص  « :فقــال , الــرشعية

 .ISH »...  وتارة من االستصحاب , الشبه
ة األصـول املؤيـدة يزداد قـوة بـشهاد , والشبه كغريه من أوجه القياس والتعليل الظني

 مثـال ذلـك مـا قالـه املالكيـة والـشافعية مـن  .ويضعف بشهادة األصول املعارضة لـه , له
ويف مقدمتها التيمم الـذي هـو  , ًتشبيها للوضوء بسائر العبادات , إجياب النية يف الوضوء

املالكيـة   « قـال الـرشيف التلمـساين .وهو متفـق عـىل وجـوب النيـة فيـه ,  يشء إليهأقرب
 واحلنفيـة غلبـوا شـبهه  . فـأوجبوا لـه النيـة .بـالتيمم) أي الوضـوء (ُهَهَبَوالشافعية غلبوا ش

غـري أن تغليـب املالكيـة والـشافعية تـشهد لـه وتقويـه ITH » فلم يوجبوهـا , بإزالة النجاسة
 وهذه األصول  .ًوهي يف آن واحد تضعف تغليب احلنفية وجتعله مرجوحا , أصول كثرية

 يقــول أبــو الوليــد البــاجي بلــسان , كلهــا مــن صــالة وزكــاة وحــج وصــومهــي العبــادات 
 وعلـتكم ال يـشهد  .ألهنا تشهد هلا أصول كثـرية , علتنا أوىل  « :ًردا عىل احلنفية , املالكية

 وغلبـة  .ألن ذلك يقـوي غلبـة الظـن ,  وما شهد له أصول كثرية أوىل .هلا إال أصل واحد
                                                 

 .٣٧٥ املسودة )1(
 .  وما بعدها٨١ص  , ختريج الفروع عىل األصول للزنجاين:  انظر يف هذه املسألة وأمثلتها )2(
 .٢/٣٧٩ املستصفى )3(
 .١٣٣ مفتاح الوصول  )4(
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فكان ما  ,  فلام كثرت شهادة األصول قويت غلبة الظن .الظن إنام حتصل بشهادة األصول

 .IQH » قلناه أوىل
قيـاس الـشبه املـأخوذ مـن املوضـع   « :ويف مثل هذا قـال القـايض أبـو الوليـد بـن رشـد

 .IRH » املفارق لألصول يضعف
ــامذج مــن التقريــب والتغليــب يف جمــال القيــاس وال أرى رضورة  , فهــذه جوانــب ون

وال لبيان التقريب والتغليب يف بقية مـسالك التعليـل التـي مل  , مثلة األللتقيص وال لتكثري
 ثـم إن هـذا البحـث يتتبـع . )كفي من القالدة ما أحاط بالعنقي ( : ألن مبدئي هو .أذكرها

ال إغراقـــه يف اخلالفـــات  , ويريـــد تركيـــز نظـــر القـــارئ عليهـــا , خيـــوط نظريـــة معينـــة
  .ليه وعىل تتبعه خليوط النظرية املقصودةمما قد يشوش ع , مثلةوالتفصيالت واأل

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٧٦٠ , ٧٥٩ إحكام الفصول )1(
 .٢/٢٩٠ بداية املجتهد )2(
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 مـا يبحثـون املوضـوع ًكثرياوهكذا نجدهم  , يقرتن الرتجيح عند األصوليني بالتعادل
بحيـث إذا  ,  ورغم أن التعادل والرتجـيح بيـنهام تـضاد .)التعادل والرتجيح(حتت عنوان 

فـإن  , وإذا وجـد الرجحـان أو الرتجـيح انتفـى التعـادل , ى الرجحـانوجد التعادل انتفـ
لجـأ إليـه ُ ورس ذلك هو أن الرتجيح إنام ي, ولو أنه تالزم ظاهري عابر , ًأيضاًبينهام تالزما 

 أمـا عنـدما يكـون أحـد  .عند ظهور نوع مـن التعـادل والتكـافؤ بـني الـدليلني املتعارضـني
فـال حاجـة  ,  اآلخر بشكل يدركه كل واحد وببادئ النظرًالدليلني املتعارضني متفوقا عىل
 فظهــور ,  فمــن هنـا جـاء الـتالزم بــني التعـادل والرتجـيح, عندئـذ للرتجـيح واملرجحـات

 والرتجيح يستلزم ظهور تعادل , التعادل بني الدليلني املتعارضني يستدعي الرتجيح بينهام
رتجـيح فـآت مـن كـون الرتجـيح هـو رفـع  أما التضاد بني التعـادل وال, أو ما يشبه التعادل

  .ًفال جيتمعان أبدا , التعادل
ال خترج يف جوهرها عن كـون الرتجـيح  وتعريفات األصوليني وتوضيحاهتم للرتجيح

  .تقتـيض تقديمـه عـىل معارضـه L » املتعـادلني  «هو إظهار مزية ألحد الدليلني املتعارضني
ً صـاحب املزيـة راجحـا معمـالفيصري , وهبذه املزية يرتفع التعادل بينهام َ ُْ ويـصري اآلخـر  , ً

ًمرجوحا مهمال حتـى  L » يف أحد الـدليلني » ومل أقل  «مزية ألحد الدليلني «:   وإنام قلت .ً
وقـد  , بل قد تكـون كـذلك , ومن داخله , يف نفس الدليلال يفهم أن املزية ال بد أن تكون 

ًتكون أمرا خارجيـا               سـواء كانـت ذاتيـة  , ًرجح دلـيال عـىل آخـر واملزايـا التـي يمكـن أن تـ .ً
  .هي ما يسمى باملرجحات , أو خارجية

ــاول قــضايا الرتجــيح وعــرض املرجحــات  ــد يف هــذا املبحــث القــصري تن  ولــست أري
 ًقـديام قـد بحثـت وفـصلت بـشكل مطـول ومفـصل ــ من جهة ــ فهذه األمور ... اأمثلتهو
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 يف أبـواب وفـصول ـــً وخـصوصا املتـأخرين مـنهم ـــصـوليون  تناوهلـا األًقديام ف. ًحديثاو

 كــام تناوهلــا الدارســون املعــارصون يف مؤلفــات  .ًقريبــاأصــبحت قــارة يف كــل مؤلفــاهتم ت
 .IQH وأبحاث مستقلة

عـىل بيـت القـصيد  , ومن كـل قـضية , فأنا إنام اقترص من كل باب , أخرىومن جهة 
التقريـب   وباب الرتاجيح هو أكثر ما يتجىل فيه .تغليب العمل بالتقريب وال :وأعني به , فيها

كلـه  , والتطبيقـي ,  األصـويلبـشقيه ,  إن هذا الباب: ًبل لست مبالغا إذا قلت , والتغليب
  .تقريب وتغليب

 وهو مأخوذ من رجحـان كفـة  .أو إظهار الرجحان , والرتجيح هو إحداث الرجحان
 يف غايـة وهـذه االسـتعارة يف التـسمية  .خـرى الكفة األإذا كان ما فيها أثقل مما يف , امليزان
  .التوفيق

 فام ثقل وزنه يف ميـزان  .والقضايا واملقوالت العلمية موزونات , ذلك أن العلم ميزان
ًالعلم كـان مقبـوال راجحـا ً ومـا خـف وزنـه كـان مـردودا مرجوحـا .ً  روايـةسـواء كـان  , ً

ًأو تفسريا وتأويال , ًونقال  . ً واجتهاداًأو قياسا , ً
أو تغالــب  ,  واالحــتامالتوأســاس الــوزن يف الرتجــيح العلمــي هــو تغالــب الظنــون

 وذلك تابع . وكان العمل عليه , كان هو الراجح , فأهيام كان أغلب , الظنني املتعارضني
                                                 

 :  ها أذكر من)1(
 .للدكتور بدران أبو العينني بدران , أدلة الترشيع املتعارضة ووجوه الرتجيح بينها  
 .للدكتور عبد اللطيف الربزنجي , التعارض والرتجيح بني األدلة الرشعية  
 .لألستاذ حممد عبد احلميد جعفر , التعارض بني األدلة عند األصوليني  
 .باقر الصدرللعالمة حممد  , تعارض األدلة الرشعية  
 .للدكتور حممد احلفناوي , التعارض والرتجيح عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسالمي  
 .للدكتور عيسى زهران , تعارض النصوص الرشعية  
 .لألستاذ السيد صالح , دراسات يف التعارض والرتجيح عند األصوليني  
يوجـد البحـث ( اذ بنيـونس الـوايل لألسـت , ضوابط الرتجيح عند وقوع التعارض لـدى األصـوليني  

   ) .ا بخزانة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباطًنمرقو
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أنـه متـى  : وضـابط الرتجـيح «  : يقـول ابـن النجـار احلنـبيل .املرجحاتو األدلةملدى قوة 

أو قرينـة عقليـة  , عام أو خاص , أمر نقيل أو اصطالحي , ليلني متعارضنياقرتن بأحد د
 .IQH »  .... رجح به , وأفاد زيادة ظن , أو لفظية أو حالية

ثـم نبـه عـىل جوهرهـا  ,  مرجحـات كثـريةــ يف منظومته ــوقد رسد العالمة الشنقيطي 
  :فقال , وضابطها العام

 كلهــــــا ال ينحــــــرصوأعلــــــم بــــــأن وقــــــد خلــــــت مرجحــــــات فــــــاعترب
ــــــــه ْقطــــــــب رحاهــــــــا قــــــــوة املظن َّ ـــــــه ِ ـــــــارض مئن ـــــــدى تع ـــــــي ل ّفه ِ َ ٍ

هـو قـوة  , ً الذي تدور عليه غالبا ,يعني أن قطب رحى املرجحات  « :وقال يف الرشح
 أي قـوة الظـن − فهـو... هِِلترجيح أمر عىل مقابيف  الظن  : أي− بكرس الظاء املشالة ,املظنة

أي عالمة عىل الرتجيح , عند تعارض األمرين مئنة   ...« IRHN 
واألصل العام الذي اتفق عليه اجلميع يف بـاب   «: وقال العالمة الشيخ بخيت املطيعي

 فـام أفـاد الظـن الغالـب مقـدم عـىل مـا أفـاد  , تقـديم غلبـة الظـن :الرتجيح بجميع أنواعـه
 األقوى واألغلـب  واملجتهد مطالب بأن يلتمس ,فمدار العمل عىل ما غلبISH » املغلوب

 أقوى ِّيلزم املجتهد أن جيتهد لظن «:   احلسني البرصي أبو وكام قال .من األدلة واألمارات
ال جيـوز لـه يف تلـك احلـال أن يعمـل عـىل  ,  ثم إذا ظن قـوة إحـدى األمـارات, األمارات

 ,IUHكـام يقـول املرتـىض » األرجـحللقطـع بإيثـار   «وذلـكITH » أضعف األمارات يف نفسه
 إذا  ,وأمجعـوا عـىل أنـه ال جيـوز  « :وقد حكى أبو احلسني اإلمجـاع عـىل هـذا األصـل فقـال

 وان يعمـل عـىل األمـارات  , أال يعمـل عليهـا ,غلب عىل ظنه أن األمارة أقوى من غريهـا
 IVHN » األضعف يف ظنه

                                                 
 .٤/٧٥١: رشح الكوكب املنري:  انظر)1(
 .٢/٣١٤:  نرش البنود عىل مراقي السعود)2(
 .٥٢٣−٤/٥٢٢عىل هامش هناية السول ( سلم الوصول لرشح هناية السول )3(
 . يد اهللا بتحقيق مح−٢/٩٥٢ املعتمد )4(
 .٢٠١ مقدمة كتاب البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار )5(
 .٩٥٤−٩٥٣/ ٢ املعتمد )6(
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ــالرتجيح ــو جــوهر الرتجــيح والعمــل ب ــذا ه ــا عــن  , فه ــامء خلف ــه العل ــد عمــل ب ًوق

ــلف ــارف , س ــني األخب ــوا ب ــرآن  , غلب ــن الق ــصوص م ــة للن ــاين املحتمل ــني املع ــوا ب وغلب
كـان ذلـك  ,  وحيـثام ظهـرت الغلبـة والرجحـان ,وغلبـوا بـني العلـل واألقيـسة , والسنة

ً وخـصوصا إمجـاع ـــ وقد نص كثري من العلامء عـىل انعقـاد اإلمجـاع  .مسلكهم واختيارهم
 قـال  .ح بني املتعارضني والعمل بـالراجح مـنهام عىل الرتجيــالصحابة والسلف املتقدمني 

وكل ظن لو انفرد بنفسه لوجب  ,  مل رجحتم أحد الظنني: فإن قال قائل  « :اإلمام الغزايل
 كـان جيـوز أن يـرد التعبـد بالتـسوية بـني  : قلنا .أو بالتوقف إتباعه? وهال قضيتم بالتخيري

عـىل مـا علـم مـن الـسلف يف تقـديم  , فهلكن اإلمجاع قد دل عىل خال , الظنني وإن تفاوتا
لقــوة الظــن بــسبب علــم الــرواة وكثــرهتم وعــدالتهم وعلــو  , بعــض األخبــار عــىل بعــض

 .IQH »...  منصبهم
   :وممن نصوا عىل إمجاع الصحابة والسلف يف هذه املسألة

                     وعبـــــد العزيـــــز , IUH والبيـــــضاوي , ITH واآلمـــــدي , ISH واجلـــــوينيIRH البـــــاجي
 .IWH والشنقيطي , IVH البخاري

 هـو قـول مجـاهري  : أن العمل بالراجح فيام له مرجحأعلم  « :واحتاط ابن النجار فقال
 .IXH » العلامء

وجيعلهـا  , واحلقيقة أننا لو ذهبنا نلتمس ما قد يـنقض دعـوى اإلمجـاع يف هـذه املـسألة
وهلذا أرى أن من يذكرون أن املسألة فيها  ,  يقوم عىل ساقًشيئاملا وجدنا  , مسألة خالفية

                                                 
 .٢/٣٩٤ املستصفى )1(
 .٧٣٣أحكام الفصول :  انظر )2(
 .٢/١١٤٢الربهان :  انظر )3(
 .٤/٣٢١اإلحكام :  انظر )4(
 .٤/٤٤٦هناية السول يف رشح منهاج األصول :  انظر)5(
 .٤/٧٦رسار  كشف األ)6(
 .٢/٢٧٩ نرش البنود )7(
 .٤/٦١٩ رشح الكوكب املنري )8(
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 أن أعلـم  « : من ذلـك قـول عبـد العزيـز البخـاري .يبالغون يف األمر , خالف بني العلامء

ـــد التعـــارض ـــالرتجيح عن ـــوا يف جـــواز التمـــسك ب ـــامء اختلف ووجـــوب العمـــل  , العل
 ...  دون الرتجـيح الواجب عنـد التعـارض التوقـف أو التخيـري :فقال بعضهم , بالراجح

متمسكني يف ذلك بإمجـاع  , ىل صحة الرتجيح ووجوب العمل بالراجحوذهب اجلمهور إ
 .IQH »...  الصحابة والسلف

حيث عقب عىل البيضاوي واإلسـنوي  , وأكثر منه مبالغة الشيخ حممد بخيت املطيعي
 وكأنه يرمـي إىل نقـض , عقب عليهام , يف استدالهلام عىل صحة الرتجيح بإمجاع الصحابة

جيـب العمـل  , فقـال فريـق , العلـامء يف العمـل بـالراجح اختلـف  « :دعوى اإلمجاع فقال
سـواء كـان الرجحـان  , ممتنـع) أي بـاملرجوح(فالعمـل بـه  , بالراجح بالنـسبة للمرجـوح

ًقطعيا أو ظنيـا  إذ ال  .ًال جيـوز العمـل بـام رجـح ظنـا ,  وقـال القـايض أبـو بكـر البـاقالين .ً
 إن : وقال أبو عبد اهللا البـرصي , ال يعمل بواحد منهام لفقد املرجحف , ترجيح بظن عنده

وإنام جيب العمل عنده وعند القايض بـام  , فالتخيري بينهام يف العمل , رجح أحدمها بالظن
 .IRH ) ًرجح قطعا
وبالغ حني اعتـرب  , » اختلف العلامء « بالغ الشيخ املطيعي باعتباره املسألة خالفية  :أقول

ومـن حتفـظ  , بيـنام حيكـي األصـوليون اإلمجـاع يف املـسألة , لني بالرتجيح جمرد فريـقالقائ
ًوبالغ حني نسب جازما إنكـار العمـل  , كام تقدم , منهم نسب القول به إىل مجاهري العلامء

  .ويف هذه النسبة ما فيها مما سأوضحه بعد قليل , بالرتجيح إىل الباقالين والبرصي
ويف  , فـإن قـول اثنـني مـن العلـامء , ذكور عـن البـرصي والبـاقالينوحتى لو صح القول امل

  .ال ينقض اإلمجاع وال يسوغ تصوير املسألة عىل هذا النحـو , ISHوقت متأخر عن انعقاد اإلمجاع
وإن ردده كثـري مـن  ,  ضـعيفةروايـةعىل أن ما ينسب إىل البـاقالين وأيب عبـد اهللا البـرصي يبقـى 

  .باإلضافة إىل ضعفه من حيث مضمونه , ITHاألصوليني املتأخرين
                                                 

 .٤/٧٦ كشف األرسار )1(
 ).٤/٤٤٦هناية السول ( سلم الوصول لرشح هناية السول )2(
 .٣٦٩ وأبو عبد اهللا البرصي سنة ٤٠٣ أبو بكر الباقالين تويف سنة )3(
ســلم  , ١٧٠ مجــع اجلوامــع ٤/٦١٩ رشح الكوكــب املنــري ٢/٣٣٢الوصــول إىل األصــول :  انظــر )4(

 .٢/٢٧٩نرش البنود  , ٤/٤٤٦الوصول 
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منهـا أن األصـوليني املتقـدمني إمـا مل  , أما ضعفه من حيث النقل فتدل عليه أدلة كثرية

أو ذكــــــروه عــــــىل نحــــــو يــــــدعو إىل الــــــشك فيــــــه فــــــأبو احلــــــسني  , يــــــذكروه
ينسبوا هذا القول ال إىل  مل , والبزدوي , والرسخيس , والشريازي , والباجي , البرصي

  .وال إىل غريمها , وال إىل أيب بكر الباقالين ,  عبد اهللا البرصيأيب
ــو املعــايل اجلــويني ــا أب وهــو  , وحكــى القــايض عــن امللقــب بالبــرصي  « : فقــال :أم

ْجعل IQH » ومل أر ذلك يف يشء من مـصنفاته مـع بحثـي عنهـا , أنه أنكر القول بالرتجيح , ُ

 ثـم  .ًولـيس قـائال بـه ,  للقول بإنكار الرتجيحٍك جيعل القايض الباقالين جمرد حاًفهو أوال
ألنه مل جيد هـذا القـول  ,  يشكك حتى يف هذه احلكاية عن أيب عبد اهللا البرصيــ ًثانيا ــهو 

  .يف كتبه مع البحث والتقيص
أيب احلـسني ( وعـزا القـايض إىل   « فقـال)املنخـول(  فقـد تـابع اجلـويني يف  ,أما الغزايل

  .فهـو يؤكـد أن البــاقالين حـاك ال قائــلISH  «لرمز إىل أنــه أنكـر الرتجــيح بـا.IRH)البـرصي
مـن كـون  ,  احلكايـةهـذهويزداد شـكنا يف أمـر ! وحتى احلكاية أصبحت جمرد رمز وإشارة

فـإن قـال   « : واكتفـى بعبـارة»  املستـصفى« الغزايل أمهل ذكرها باملرة يف آخر كتبه األصـولية
  .المه قبل قليلوقد تقدم متام ك «...  قائل

                                                 
 .٢/١١٤٢ الربهان )1(
أوال ألن القـايض البـاقالين : وهو خطـأ ال شـك فيـه  , بتحقيق حممد حسن هيتو) املنخول( هكذا يف )2(

كـي عنـه ًوثانيا ألن اجلويني نـص عـىل أن املح , تويف قبل أيب احلسني البرصي بأزيد من أربعني عاما
ْجعل(هو  امللقـب باجلعـل وذكـر ابـن النـديم أنـه  , احلـسني بـن عـيل , وهو أبو عبد اهللا البرصي , )ُ

غري أن هذا اخلطـأ ال . ورأس من رؤوس املعتزلة  , وهو حنفي) هــ٣٦٩−/٣٠( يعرف بالكاغدي 
 ٢/٣٣٢بن برهـان الوصول ال: انظر (ينبغي نسبته إىل الغزايل كام فعل الدكتور عبد احلميد أبو زنيد 

ولعل مما  , من غري الغزايل) املنخول(والذي ال يكاد يتصور غريه هو أن اخلطأ أدخل عىل ) . شاهلام
أيب (فقلـب إىل ) احلـسني البـرصي(أن يكـون الغـزايل ذكـره باسـمه  , سهل الوقوع يف قلب التـسمية

) املعتمـد(: انظـر : رتجيحفقد دافـع عـن صـحة العمـل بـال , البرصيأما أبو احلسني ) احلسني البرصي
 . بتحقيق محيد اهللا ٢/٦٧٣

 .٤٢٦ املنخول )3(
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 أن يـتحفظ ويـشكك يف قـول ابـن  ,ومن هنا فقد حـق للـدكتور عبـد احلميـد أبـو زنيـد

 وجيـب الرجـوع  , ولكـنهام يتعارضـان , بالراجح ال يقىض :وقال القايض أبو بكر  «برهان
 ألين  ,نسبة هذا القول للقايض أيب بكر فيه نظر  « :فقد عقب عليه بقولهIQH » إىل دليل آخر

 وقـول سـاقط كهـذا  .أجد من نسب هذا القول إليه ممن هم شديدو االعتناء بنقل أقوالهمل 
IRHN »...  تكون الدواعي موجودة عىل نقله 

 ولكن كـالم  ,وقد يبدو أن التشكيك يف النقل ينصب خاصة عىل نسبة القول إىل الباقالين
ــول إىل البــرصي ــسبة الق ــر ن ــزايل يف ذك ــ ,اجلــويني والغ ــذ الغ ــم نب ــة يف  ث ــذه احلكاي                      زايل هل

 يضاف إىل هذا ما قاله ابـن  ,ًأيضا كلها قرائن تشكك يف النسبة إىل البرصي  ,)املستصفى( 
 واختلـف  .جيوز ترجيح أحد الدليلني الظنيني عىل اآلخر عنـد عامـة العلـامء  « وهو :تيمية

ISHN » النقل فيه عن البرصي 
  , لعل أبا عبـد اهللا البـرصي :ولنقل » ال دخان بال نار  « : فلنقل ,وبالرغم من هذا كله
ــريه ــو وغ ــريه أو ه ــني  ,أو غ ــدليلني الظني ــني ال ــالرتجيح ب ــول ب ــار الق ــد ذهــب إىل إنك  ق

  , وإىل أنـه إذا مل يوجـد دليـل مـرجح قطعـي , وأن ال ترجيح إال بدليل قطعي ,املتعارضني
 والنظر فيه .  إن كان له قائل , أيا كان قائله , القول ولننظر يف هذا .لزم التخيري أو التوقف

  : ملا ييل ,يقتيض إبطاله ورده
 فـإن  . خيرج املسألة عن حقيقة الرتجيح ,اشرتاط املرجح القطعي للعمل بالرتجيحــ ١

 أو كـان إىل  ,ً أمـا إذا كـان أحـدمها قطعيـا .الرتجيح احلقيقي هو ما كان بـني دليلـني ظنيـني
  ,ً و يشء باطـل قطعـا ,ً فإننا نصبح أمام يشء صـحيح قطعـا , شاهد قطعيجانب أحدمها

 فكـل دليـل ثبـت  . بـبطالن ضـدهٌهـو يف نفـس الوقـت قطـع , ألن القطع بصحة أي يشء
 قـال  . فال جمال للرتجيح يف هذه احلالة . فقد بطل نقيضه بيقني ,بيقني وصح مدلوله بيقني

 ITHN » النتفاء الظن , وال قطعي وال ظني , نيوال تعارض يف قطعي  « :ابن املرتىض
                                                 

 .٢/٣٣٢ الوصول إىل األصول )1(
 .  نفسه)2(
 . ٣٠٩ املسودة )3(
 .٢٠١ مقدمة البحر الزخار )4(
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ً وما أظن عقال سليام  . إنام هو ترجيح بال مرجح , يف حقيقته ومآله ,القول بالتخيريــ ٢ ً

 .  عىل الرتجيح بمرجح معترب ومـؤثر يف املوازنـة بـني املتعارضـني ,يفضل الرتجيح بال مرجح
م األمور وازنوا بينهـا ورجحـوا بـأي  إذا تعارضت عليه ,إن العقالء حتى من عامة الناس

 فكيف باملجال العلمي الذي ال يقبل أن خيطـو املـرء فيـه أي  .يشء يصلح للرتجيح يف بابه
 والقاعـدة العلميـة  ,خطوة إال وفق األدلة والقواعد العلمية? فكيف نرتك الـدليل املـرجح

  .! وال أمارة ? , بال مرجح ,ً اعتباطا)نختار(  و ,املرجحة
  , بـل قـد يكـون أسـوأ منـه ,ً فال يقل سوءا عن القول بالتخيري ,أما القول بالتوقفــ ٣

  .ًلــدليلني معــال وأمــا التوقــف ففيــه إهــدار  ,ًباعتبــار أن يف التخيــري عمــال بأحــد الــدليلني
  ذلـك أن  , وهو ختيري أسوأ مـن التخيـري األول ,ً نوعا من التخيريًأيضاباإلضافة إىل أن فيه 

عن العمل بالدليلني املتعارضني ال يعني التوقـف التـام والنهـائي أمـام القـضية  )التوقف( 
 ومن هنا قد يعتـرب  . بل هو فقط توقف عن العمل بالدليلني املتعارضني ,املطلوب حكمها

  , وهذا هـو التخيـري املطلـق , فيفعل فيها ما يشاء ,البعض هذه القضية كأهنا عارية عن الدليل
  . ختيري بني أحد الدليلني رشعيني , فهو ختيري حمدد ,ابقبخالف التخيري الس

 ويبقـى العمـل بـالرتجيح  ,وهكذا يظهر بطالن القول الرافض للرتجيح بكل عنـارصه
ًمسلكا علميا سديدا ورضورة ً فالعمل   « : العباس القباب كام قال أبو . عملية ال حميد عنهاً

العمـل بـاألرجح   « :در الطـويف حيـث قـالوهللا IQH » بالراجح متعني عند كل عامل متمكن
ًمتعــني عقــال ورشعــا  والرتجــيح دأب  . وقــد عملــت الــصحابة بــالرتجيح جممعــني عليــه ,ً

IRHN »  حيث احتاجا إليه ,العقل والرشع 
ً لـيس تعارضـا حقيقيـا راجعـا إىل  , أن التعارض املتحـدث عنـهًأيضاكام أنه من املعلوم  ً ً
 وإنام التعارض ناتج عـن خطـأ النـاس يف النقـل  .ًال يمكن أبدا فهذا  ,ذات األدلة الرشعية

 والرتجـيح يرمـي إىل رفـع هـذه ,  أو ناتج عن وضـع الـدليل يف غـري موضـعه ,أو يف الفهم
  .اآلفات

                                                 
 .١١/٤٧ معيار الونرشييس )1(
 .٤/٦٢١ رشح الكوكب املنري البن البخار )2(
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 كام تناولوا صـور , وهذه القضايا كلها قد تناوهلا العلامء بالدرس والتمحيص والتمثيل

 بـل إهنـم أرسفـوا  .ووضعوا لكل ذلك مرجحاتـه , ةالتعارض الواقعة واملمكنة واملفرتض
حتــى أخــذ عــدد مــن العلــامء يتــصدون لبيــان  , يف افــرتاض وجــوه التعــارض ومرجحاتــه

  . التي جاء القول هبا نتيجة الرغبة يف التكثري واالفرتاض ,املرجحات الفاسدة
  ,بإجيـاز  فال معنـى ألن أعبـد اخلـوض يف هـذه املـسائل ال بتفـصيل وال ,وبناء عىل هذا

 ولكني أريد التأكيـد  .ًفهي مقررة ومكررة يف عامة الكتب األصولية وخصوصا املتأخرة منها
وإن كان الرتجـيح يف  ,  هو عني العمل بالتقريب والتغليب ,فقط عىل أن العمل بالرتجيح

الرتجـيح يف اللغـة هـو التمييـل   « : قـال ,سنوي مرتادفـني اإلام حتى جعله ,امعظمه تغليب
 IQH » لتغليبوا

  . التغليـب إنام هو درجة عليا مـن درجـاتــ يف اصطالح هذا البحث خاصة ــوالتقريب 
 أو إذا  ,يتـضاءل أمامـه االحـتامل املعـارضبحيث   ,ًقوياحيصل ذلك إذا كان املرجح إنام و

ــد أحــد املتعارضــني ــدة عــىل تأيي ــضافرت مرجحــات عدي ــد . ت ــسمى عن ــا ي  مــن ذلــك م
              : قـال ابـن النجـار)الرتجـيح بكثـرة الـرواة(  ومثلـه  ,)ح بكثرة األدلةالرتجي( األصوليني 

 أقـرب لكون األكثر  , ألن الظنني أقوى من الظن الواحد ,الظنفإن كثرة األدلة تفيد تقوية  «
IRHN » إىل القطع 

 

                                                 
 .٤/٤٤٥ هناية السول )1(
 .٤/٦٣٤ب املنري  رشح الكوك)2(
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ترجـع  , تبني من خالل الفصول واملباحث السابقة أن أكثر صـور التقريـب والتغليـب
 وتردد يف ثنايا ذلك عىل لسان عـدد مـن العلـامء أن العمـل بـالظن  .إىل العمل بغالب الظن

  .راجح الظن الغالب ال– ال شك – وهم يقصدون  .واجب
  . تضافرت عـىل تثبيـت هـذه النتيجـة , نقلية وعقلية ,واألصل يف العمل بالظن أدلة كثرية

 اســتفاد منهــا العلــامء مــرشوعية العمــل بــالظن يف بعــض  ,ومــن هــذه األدلــة آيــات قرآنيــة
  .أخرى ووجوب العمل به يف حاالت  ,احلاالت

 ﴾   : ﴿A B C D E     F G H               I J LKمــن هــذه اآليــات قولــه 
 وأن  , فهذه اآلية دلـت بمنطوقهـا عـىل وجـوب اجتنـاب كثـري مـن الظـن, ]١٢  :احلجرات[

 ودلت بمفهومها الواضح عىل أن بعض الظنون لـيس  ,بعض الظنون إثم فال جيوز اتباعها
  . وهذا يعني العمل ببعض الظنون ومرشوعيته .ً وليس مطلوبا اجتنابه , بإثم

 :  كقوله تعاىلأخرى فدلت عليه آيات  ,بالظن يف بعض احلاالتأما وجوب العمل 
﴿A B C D E F G H I J K    ML ﴾ ]فقد دلت اآلية  , ]١٨٢:البقرة

بوصية جمحفة سيئة  ,  ًعىل أن من توقع وغلب عىل ظنه أن موصيا مقدم عىل ظلم ورثته
يف هذه  « : القرطبي قال . عند توقعه هذا الفسادحإصال فيجب عليه أن يبادر إىل  ,القصد

  , حصال وجب السعي يف اإل , ألنه إذا ظن قصد الفساد ,اآلية دليل عىل احلكم بالظن
ً إنام يكون حكام بالدفع وإبطاال للفساد وحسام له ,ًوإذا حتقق الفساد مل يكن صلحا ًً « IQHN 

                                                 
 .٢/٢٧١لقرآن  اجلامع ألحكام ا)1(
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 n o p q r s﴿ :  كقوله سـبحانه ,وهلذه اآلية نظائر يف القرآن

t u v w x ﴾ ]٣٥:النساء[ . 
  :فـصل يف الظنـون الواجبـة«   :البن عبد السالم) شجرة املعارف واألحوال(وجاء يف 
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á    Â ÄÃ ﴾ IQH ¹ ¸ ¶﴿  :قال اهللا تعـاىل

أمـر الـرشع «   : يف مـرشوعية العمـل بـالظن ثـم قـالأخـرىًوذكر نـصوصا  , » ]٦  :النساء[
 ... ملـا يف ذلـك مـن حتـصيل املـصالح املظنونـة , هاباتباع ظنون مستفادة من أمارات تفيـد

ــون ــذه الظن ــل رشعــي :وه ــن دلي ــستفاد م ــل ظــن م ــواهر  : ك ــن الظ ــستفاد م ــالظن امل  ك
 . ISH » والشهادات , IRHواألقارير , واألقيسة

من  , وبسلوك املسلك األحسن , آيات أمرت بفعل األحسن , لقضيتناومن اآليات املفيدة 
 a  b ̀ ﴿,  ]٥٣:اإلرساء[ ﴾ p  q r s t vu﴿  :مثل قوله جل وعال

c ﴾ ]٩٦:املؤمنون[  ,﴿g   h i j  ﴾ ]٧:الكهف [ ,﴿O  P Q  R ﴾.  
  ]٢:امللك[

وأن نقـول أحـسن مـا  , فهذه اآليات تفيد أننا مطالبون أن نفعل أحسن ما يمكن فعلـه
لتبـست  وإذا أشـكلت علينـا األمـور وا .وأن نسلك أحسن ما يمكن سلوكه , يمكن قوله

وإذا اضطربت علينـا املـسالك  , وإذا اشتبهت علينا األقوال انتقينا أليقها , خترينا أحسنها
ــلمها ــا أس ــسكنا بأصــحها , حترين ــا اآلراء مت ــضاربت أمامن ــا  , وإذا ت وإذا اختلطــت علين

 . تعارضت علينا األدلة اتبعنا أرجحها وأقواها وإذا , املصالح اخرتنا أصلحها
وإن احلـالل بـني  ,  األحسن هو ما نص عليـه الكتـاب والـسنة :ل لنا قائلوال داعي ألن يقو

 ولكنـي أعنـي أن بـني احلـالل واحلـرام  .ويسلم به كل مسلم ,  فهذا يعرفه كل أحد, واحلرام بني
رات ال هيتدي وأعني أن يف ثنايا الكتاب والسنة إشا , ًأمورا مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس

                                                 
 .٨٩:  شجرة املعارف واألحوال )1(
 .أي االعرتافات ,  يقصد اإلقرارات)2(
 .٩٠−٨٩ شجرة املعارف )3(
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وهــم يف ذلــك  , إشــكاالت ال يــدرك كنههــا إال أولــو األلبــابفــيهام و , لــقإليهــا كثــري مــن اخل

ــ, وقــد خيتلفــون , متفــاوتون ــاهى كــام وأعنــي مــا يف بحــر احلي ــوازل وقــضايا ال تتن  وال اة مــن ن
فهـم  وهي قضايا ونوازل ال يمكـن أن حتـيط هبـا حرفيـة  .حيتاج فيها الناس إىل هدى ونور , ًاكيف

وال  ,  فـال يبقـى أمـام العـامل املجتهـد . حرفية املقاييس والتخرجيـاتها أن حتسموال , النصوص
َ وسـواء أوجـد يف , ويغلـب , ويقـارب , ويـسدد , إال أن يتحـرى , أمام املكلف من بـاب أوىل
َّعــادة حمكمــةأو  , أو مبــادئ خلقيــة , أو مــسلامت عقليــة , ذلــك إشــارات رشعيــة أو حكمــة  , َ

ًاملعتربة رشعا وعقالوازين مل فكل ذلك وغريه من ا... صادقة ما دام هـو  , يمكنه االستناد إليه , ً
  .وأحسن ما يمكن , وأحسن ما يرى , أحسن ما جيد

            أكثـر مـن القـول يف بعـض اختياراتـه الفقهيـة  ~أنـه  , ومن لطائف اإلمام مالك يف موطئه
 . » وهذا أحسن ما سمعت« 

وهـــي بالغـــة نـــصاب  ,  حـــال عليهـــا احلـــولصـــاحب املاشـــية التـــي فمـــن ذلـــك قولـــه يف
هل جتب عليه الزكاة  ,  من جنسهاأخرىًقبل احلول بقليل ملك صاحبها رؤوسا لكن و , الزكاة

ولـو كانـت «   :? قـال يف ذلـك ومل يمض عىل متلكه غري وقـت قليـلقبيل احلول  عندهفيام انضاف
أو  , ًثم أفاد إليها بعريا أو بقرة , جتب يف كل صنف منها الصدقة , أو إبل , أو بقر , لرجل غنم

إذا كـان عنـده مـن ذلـك الـصنف الـذي  , َّصدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حني يصدقه , شاة
 .IQH » وهذا أحسن ما سمعت يف ذلك  : قال مالك .نصاب ماشية , أفاد

 أحسن مـا سـمعت فـيام جيـب عـىل الرجـل مـن«   :وقال يف حتديد من تؤدى عنهم زكاة الفطر
 .IRH » ... أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته وال بد له من أن ينفق عليه , كاة الفطرز

ــا ــزم بالــرشوع فيه ــة جتــب وتل ــك يــرى أن النافل ــك وذكــر  , ومال ــال يف بيــان ذل وقــد أط
إذا دخـل  فعليـه إمتامهـا , وكل أحد دخل يف نافلة «  :ثم ختم بقوله , واستدالالته عليه , أمثلته
 .ISH »  وهذا أحسن ما سمعت .كام يتم الفريضة , فيها

 » وهـذا أحـب مـا سـمعت إيل يف ذلـك« ملعنـى نفـسه بعبـارة اًوهو أحيانا يعرب عن هذا 
                                                 

 .١/٢٦٦ املوطأ )1(
 .٢٨٣ نفسه )2(
 .٣٠٧ نفسه )3(
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وهـو أن جيعـل الرجـل ( , كام جاء يف مسألة طالق التمليـك , ًوأحيانا جيمع بني العبارتني
 طلقـة واحـدة ُّدَعـُأنـه يحيـث يـرى اإلمـام  , )فتختـار الطـالق , أمر طالق زوجته بيـدها

منهـا مـا رواه عـن عبـد الـرمحن بـن  , ًثـارا تـشهد هلـذا القـولآ وقد روى يف ذلـك  .رجعية
  .فنازعها فيه ,  فاختارت الطالق .ك امرأته أمرهاَّثقيف ملأن رجال من  , عن أبيه , القاسم
 . » وردها إليه , فاستحلفه ما ملكها إال واحدة , فاختصمنا إىل مروان بن احلكم «  :قال

ويـراه أحـسن مـا  , فكان القاسم يعجبـه هـذا القـضاء«   :قال عبد الرمحن , قال مالك
 .IQH » وهذا أحسن ما سمعت يف ذلك وأحبه إيل  :قال مالك , سمع يف ذلك

وينظر يف األقوال  » االستحسان« وكأين باإلمام مالك وهو يامرس هذا النوع من 
وهذا « ع عليه بتلك العبارة املتكررة ِّثم يوق , وأصلحهاواالجتهادات وخيتار أحسنها 

 v w  x y z﴿  : قول اهللا تبارك وتعاىل إىلرناظكأين به  » أحسن ما سمعت
 ]١٨ , ١٧  :الزمر[ ﴾ ̈ § ¦ ¥ £¤ ¢ ¡ � {~ | }

  .وحيرص أن يكون من أهله
وقد دل ثناء «   :ويف بيان مغزى هذه اآلية يقول العالمة الشيخ حممد الطاهر بن عاشور

َّاهللا عىل عباده املؤمنني الكمل بأهنم أحرزوا صفة  عىل  , تباع أحسن القول الذي يسمعونهاُ
وإدراك دالئـل  ,  ومنه النظر واالستدالل يف رشائع اإلسـالم... رشف النظر واالستدالل

ــادات  , والفقــه يف ذلــك والفهــم فيهــا , ذلــك ــة مقاصــده يف رشائــع العب ــتهمم برعاي وال
وأبلـغ األقـوال املوصـلة إىل هـذا  ,  انتقـاء أحـسن األدلـة:  ومما يتبـع ذلـك... عامالتوامل

 خـذوا مـن :  فقـد قيـل . بتهذيب العلـوم ومؤلفاهتـا .بدون اختالل وال اعتالل , املقصود
 ﴾  {~ | } y z﴿  :ًأخــذا مــن قولــه تعــاىل هنــا , كـل علــم أحــسنه

 .IRH ]١٨  :الزمر[
 التسامح فيام خف شأنه وقرب  وهو , ب آخر من التقريبومن اآليات الدالة عىل رض

                                                 
 .٢/٥٥٤ نفسه )1(
 .٢٣/٣٦٧ التحرير والتنوير )2(
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 E F HG I J     K ML N O QP R﴿ : قوله سبحانه , أمره

S T U WV X Y Z \[ ] ̂ _ ` ﴾ ]٢٢٠:البقرة[.  
 بحــسن  , شـؤوهنم املاليـةإصـالح ومنهـا  , شـؤون اليتـامىإصـالحفاآليـة حتـض عـىل 

 : خـرى اآليـة األ كـام قـال تعـاىل يف ,مل وجه وبرعايتها عىل أك , التدبري وسالمة الترصف
﴿A B C D E F G H ﴾ ]ــــام ــــة  . ]١٥٢:األنع واألصــــل يف هــــذه الرعاي

 حتـى يف نفقـات اليتـيم  ,  وباحلساب املـضبوط , أن تتم بكامل الدقة ,والصيانة ملال اليتيم
 . ردهـامع متييز نفقاته وحرصها بمف ,  اليوميةالنفقاتاملنزلية من أكل ورشب ونحوه من 

 ومن  . والقائمني عىل أمواله ,ولكن تسيري األمور عىل هذا النحو شاق حمرج لكافيل اليتيم
          وذلــك قولــه  , واكتفــي بالتقريــب يف هــذه اجلوانــب اليــسرية ,ثــم جــاء الرتخــيص والعفــو

خمالطة اليتـامى  «  : نقل القرطبي عن أيب عبيد أنه قال, ﴾ N O QP﴿ : تعاىل
ً وال جيـد بـدا مـن خلطـه  , ويشق عىل كافلـه أن يفـرد طعامـه عنـه ,حدهم املالأن يكون أل

 وهـذا قـد  , فيجعله مع نفقة أهله , فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحري .بعياله
  : قـال أبـو عبيـد .فجاءت هذه اآليـة الناسـخة بـالرتخص فيـه , يقع فيه الزيادة والنقصان
  , فإهنم يتخارجون النفقات بينهم بالـسوية;له الرفقاء يف األسفاروهذا عندي أصل ملا يفع

IQHN » وقد يتفاوتون يف قلة املطعم وكثرته 
ــت ــل ب :قل ــدي أصــل يف العم ــذا عن ــسديد و وه ــبالت ــروع . التقري ــذا األصــل ف  وهل
  . مع ضوابط هذا األصل إن شاء اهللا تعاىل , تقدم بعضها وسيأيت بعض آخر ,وتطبيقات

 : موضوعناات التي ال ختفى داللتها يف ومن اآلي
﴿ª « ¬ ¯® ﴾ ]٨:املائدة[.  
﴿Ç È É ËÊ  ﴾ ]٢٣٧:البقرة[.  
﴿w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  ﴾ ]٢٤:الكهف[.  

                                                 
 .٣/٦٥ اجلامع )1(
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  .]٨١:الكهف[ ﴾  © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿

ىل إ و بـه أنتقـل  ,ويتضح مرادي من هذه اآليات أكثر من خالل احلـديث النبـوي اآليت
 :  وهي ,نية من هذا املبحثالفقرة الثا

NI<íßŠÖ]<àÚV< 
َدخل اجلنـة ــــ فإنه لن ي ,برشواأسددوا وقاربوا و «: F  قوله هواحلديث الذي أبدأ به ِ

 ,  إال أن يتغمـدين اهللا منـه برمحـة ,اوال أنـ «  :وال أنـت يـا رسـول اهللا? قـال:  قالوا  ,» هُ عملًأحدا
  ,هـذه إحـدى روايـات اإلمـام مـسلم  . »  وإن قـلوا أن أحب األعامل إىل اهللا أدومهعلماو

   .وهي عن عائشة
إن  «  :قـالF  عـن النبـي , عن أيب هريـرة , من كتاب اإليامن , وعند اإلمام البخاري

 واستعينوا بالغـدوة  .برشواأ فسددوا وقاربوا و . أحد إال غلبهَ ولن يشاد الدين ,الدين يرس
  مـن  , بتـشديد الـراء)وقربوا (  : روايات البخاريويف بعض » والروحة و يشء من الدجلة

  .)التقريب( 
  والـدعوة إىل مـسلك التـسديد , والتحـذير مـن التنطـع ,واحلديث واضح يف رفـع احلـرج

 وإن عجـزتم  .السداد واعملـوا بـه  اطلبوا :ومعنى سددوا وقاربوا « : قال النووي. والتقريب
            :)قـاربوا(وقـال القـسطالين يف معنـى , IQH » صواب الـ : والـسداد . أي قربوا منه , فقاربوه

IRHN » وا بام يقرب منهلأعم ف ,أي أن مل تستطيعوا األخذ باألكمل « 
هو ما رواه عمرو  ــــ ًأيضاوهو يف الصحيحني وغريمها  ــــاحلديث الثاين يف هذا الباب 

  .فلـه أجـران , د ثـم أصـابإذا حكم احلـاكم فاجتهـ « : قالF أن النبي بن العاص ا
  ,مـن احلـديث هـو شـطره األخـريوالـذي هيمنـا   ,» فله أجـر , وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ

 ألن القطعي ال  , وهذا هو االجتهاد الظني , اخلطأإمكانًحيث جعل االجتهاد مرشوعا مع 
 بــل إن  . فاحلــديث أصــل يف مــرشوعية االجتهــاد الظنــي املحتمــل للخطــأ .حيتمــل اخلطــأ

                                                 
 .١٧/١٦٢ رشح صحيح مسلم )1(
 .١/١٢٤ الساري شاد إر)2(
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  . فخطؤه ال حيرمـه أجـر اجتهـاده, ًاحلديث ينص عىل أن للمجتهد املخطئ أجرا عىل اجتهاده

 وإن كـان يف  ,بـام ظهـر وتـرجح  واألخـذ  ,ويف هذا تأكيد قوي ملرشوعية االجتهاد بـالظن
  .ته حيتمل خالف ذلكباطنه وحقيق

ــي ــال تطبيقــي مــن النب ــى بمث ــذا املعن ــه ,F ويتأكــد ه ــروي يف , يف حــديث ل  املوطــأ  م
  . وإنكم ختتصمون إيل ,إنام أنا برش «  : وهو قوله خلصمني حتاكام عنده .والصحيحني وغريمها

 فمـن  .فأقيض له عىل نحو مـا أسـمع منـه , بحجته من بعضIQH فلعل بعضكم أن يكون أحلن
 .  IRH  »  فإنام أقطع له قطعة من النار .ًشيئاقضيت له بيشء من حق أخيه فال يأخذن منه 

 ما يف الـصحيح مـن حـديث أم  ,ومن شواهد وجوب العمل بالظن «  :قال ابن النجار
ISHN »...  إنام أنا برش :ًسلمه مرفوعا 

 وهو تقديرها عـىل  , أي خرص الثامر , األحاديث الواردة يف اخلرص :ومن هذا الباب
ًتقديرا تقريبيا , رؤوس األشجار التـرصف فيهـا قـصد أخـذ زكاهتـا واإلذن ألصـحاهبا ب , ً

ًأكــال وبيعــا ً خالفــا  , ومجهــور العلــامء عــىل القــول بمــرشوعية اخلــرص عنــد احلاجــة إليــه, ً
 أقتـرص منهـا  , وسند اجلمهور أحاديث متعددة فيها العمـل بـاخلرص واألمـر بـه .للحنفية

إذا خرصـتم فخـذوا ودعـوا «   :قـالF أن رسـول اهللا عىل حديث سهل بن أيب حثمة 
ITHN »  تدعوا الثلث فدعوا الربع فإن مل ,الثلث 

 وبـني  , بناء عىل هذا احلـديث وغـريه , وقد دافع اإلمام اخلطايب عن مرشوعية اخلرص
  ,  ورد عـىل املنكـرين ملـرشوعيته ,أنه رضب من االجتهاد املبني عىل اخلـربة وسـداد النظـر

 فلـيس  .إنـه ظـن وختمـني  :فأما قوهلم « : قال رمحه اهللا .ًالذين يعتربونه رضبا من التخمني
 وإدراكه باخلرص الذي هو نـوع مـن املقـادير  ,كذلك بل هو اجتهاد يف معرفة مقدار الثامر

 وإنـام  . وإن كـان بعـضها أحـرص مـن بعـض , كام يعلم ذلك باملكاييل واملـوازين ,واملعايري
                                                 

 . أبلغ يف البيان واالحتجاج لدعواه)1(
 .٢/٧١٩ هذه رواية املوطأ )2(
 .٤/٤٢٠ رشح الكوكب املنري )3(
 ).منتقى األخبار( رواه اخلمسة إال ابن ماجه )4(
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اه تقـويم  ويف معنـ .ً مع كونه معرضا للخطـأ , باالجتهاد عند عدم النصذلك كإباحة احلكم 

IQHN »  وباب احلكم بالظاهر باب واسع ال ينكره عامل. املتلفات عن طريق االجتهاد 
ثـم ...  «  : قالـت ,F سل النبـيُ وهي تـصف غـ ,{وجاء يف الصحيحني عن عائشة 

قـال املجـد  »  أفاض عليه املاء ثالث مرات ,خيلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى برشته
IRH »  كاليقني ,وهو دليل عىل أن غلبة الظن يف وصول املاء إىل ما جيب غسله «  :ابن تيمية 

 استسلف مـن  ,F  أن رسول اهللا , عن أيب رافع ,ويف كتاب البيوع من صحيح مسلم
 فـأمر أبـا رافـع أن  , فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة .)ًأي مجال صغري السن( ًرا ْكَرجل ب

ً خيارا رباعيا مل أجد إال : أبو رافع فقالإليه فرجع  ,ُهَرْكَيقيض الرجل ب  :F  فقال النبـي .ً
 . »  فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ,أعطه إياه «

  , وهذا دليل عىل أن املعتـرب يف معرفـة املعقـود عليـه هـو التقريـب...  «  :قال ابن تيمية
 .ISH » وإال فيعجز اإلنسان عن وجود حيوان مثل ذلك احليوان

OI<ð^ßeífÖ^ÇÖ]<l^ß¿¹]<î×Â<Ý^Óuù]<V< 
  .التـي يقـرتن هبـا يف الغالـب أمـر معـني , وهي احلالة أو األمارة , ظنات مجع مظنةوامل

 ألن بوجودها  , فهي مظنته .فإذا رأينا تلك احلالة أو تلك األمارة ظننا حصول ذلك األمر
 فقـد توجـد وال  .ً أحيانـاقُدْصَ واملظنات قد ال ت .قرتان الغالبال بناء عىل ا , يظن وجوده

 بحثت عن  : وهلذا يقال . كام قد يوجد األمر املقارن دون وجودها .يوجد األمر املقارن هلا
  .األمر يف مظانه فلم أجده

 وإن كـان يقـصد يف احلقيقـة  ,  مـن أحكامـه عـىل املظنـات الغالبـةًكثرياوقد بنى الرشع 
  .البناء عىل األمور املقارنة هلا يف الغالب

  .العقـل فمـام ال خـالف فيـه أن مـستوجب التكليـف هـو .  التكليـف نفـسه: من ذلـك
 وذلـك أن النـضج  . البلوغ موجبـا للتكليـف ولتحمـل املـسؤوليات جمردولكن الرشع جعل

                                                 
 .٢/٢٥٩هبامش سنن أيب داود  ,  معامل السنن)1(
 .١/٢٢٩ منتقى األخبار )2(
 .١٣٥ القواعد النورانية الفقهية )3(
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  , أمر باطني ال يمكننـا إدراكـه عـىل حقيقتـه ,الذي يستوجب التكاليف والتبعات  IQH العقيل

 والنـضج العقـيل  , ً بـام أن هنـاك اقرتانـا بـني البلـوغ البـدين ولكـن .وال يمكننا ضبط وقتـه
  , الذي يـضبط بأمـارات واضـحة , عل البلوغ البدينُفقد ج , ل لفهم التكاليف وأدائهاِّاملؤه
 فمنهم : مع أن الناس ختتلف ,  وجعل هو املناط الفعيل للتكليف , مظنة للنضج العقيلعل ُج

ًمــن يكــون ناضــجا مــتعقال ــاء  ,ا الســتيعاب التكــاليف الــرشعيةً مــستعد ,ً  وحتمــل األعب
 ومنهم من يـدرك كـل رشوط البلـوغ  . وهو مل يدرك بعد سن البلوغ املعتاد ,واملسؤوليات

 ولكنـه متـأخر يف تعقلـه ,  أو نبـات شـعر البلـوغ , أو حـيض , واحـتالم , من سـن ,البدين
 ولو تقدم عنـه أو تـأخر  ,لبدينً ومع هذا فالتكليف يبقى منوطا بالبلوغ الزمني وا .ورشده

  ,  فال النوع األول تفرض عليـه التكـاليف وتبعاهتـا قبـل البلـوغ. عنه النضج العقيل املطلوب
 وإنـام متـيض األحكـام مـع مظنتهـا عـىل  , وال النوع الثاين يعفى منها وتؤخر له بعد البلـوغ

  .ًقدرا اليسري  ,ً ال يرضها االنخرام القليل عددا ,وجه التغليب
  ,  فتجـب عنـده الزكـاة ,  فقد اعترب النصاب مظنة الغنـى ,  نصاب الزكاةًأيضاومن ذلك 

 هذا مع أن احلقيقـة , أخرى وإما مع حوالن احلول يف أموال  , األموالإما وحده يف بعض 
  .IRHالتي ال شك فيها هي أن مناط وجوب الزكاة هو الغنى والفضل

 ,ISH » من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم تؤخذ« :  الزكاة عنF ًوقد جاء ذلك رصحيا يف قوله
وإال  , للغنـى , )أي عالمـة غالبـة( , إنام هو مظنـة , ًوالنصاب الذي جعل موجبا للزكاة

وكم من غني مـرتف مل يبـق عنـده نـصاب قـط حتـى حيـول  , فكم من مالك للنصاب فقري
 ومـع . فقري ال شـك يف ذلـك , إن مل يكن له غريها ,  فصاحب اخلمسة أوسق .عليه حول

عـول عـرشة َولكنـه ي ,  عرشين وسقا أو ثالثـني حتىلِّصُ وقد حي,  عليههذا فالزكاة واجبة
 اخلمـس  صـاحبوقـل مثـل هـذا يف , ولكن الزكاة واجبة عليـه ,  فقريًأيضا فهذا  .أنفس

  .وصاحب التجارة اليسرية , من اإلبل
                                                 

 .ملراد هنا بالنضج العقيل حده األدنى الذي حيصل عادة يف مرحلة البلوغ ا)1(
 . أريد بالفضل ما فضل أي زاد عن حاجات صاحب املال)2(
 . احلديث متفق عليه)3(



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ QWP
ن صاحب اخلمسة أوسق حيصل حماصيل والغالب أ , ولكن هذه الصور نادرة التحقق

 فقـد حيـصل أربعـة أوسـق وثالثـة أوسـق مـن عـدة  .وقد ال تبلغـه , ً قد تبلغ نصاباأخرى
أو قليلـة  , ًإمـا كثـرية جتعلـه غنيـا هبـا ,  وقد تكـون لـه أنعـام .فيعفى من زكاهتا , أصناف

  . وهكذا اآلخر واآلخر. فتعفى من الزكاة
 إما  .ولكن وجوب الزكاة ال يصل إليهم , ن يف يرس وسعةًكام أننا قد نجد ناسا يعيشو

ل عليـه احلـول املـرشوط ُ أو ملكوه ومل حي, ًألهنم مل يملكوا نصابا من صنف واحد من املال
ولكــنهم يتقلبــون يف الــديون  , وحــال عليــه حــول بعــد حــول ,  أو ملكــوا النــصاب .فيــه

 فهـؤالء قـد يبقـون  .جار اليـومكام أصبح حال عدد من الت , من واحد آلخر , والقروض
 وتبقـى األحكـام مرتبطـة ,  ولكن هـذه احلـاالت نـوادر وشـاذ .متفلتني من واجب الزكاة

  .باملظان الغالبة
تـصح وتـصدق  التي وكذلك أوجب الرشع بناء األحكام القضائية عىل البينات والدالئل 

 ولكنها تظل معتربة ما , لطوالغ , والزور , الكذب وإن كانت قد يدخلها , يف الغالب األعم
وهـي أهـم  ــــ وال أحـد مـن العلـامء ينكـر أن الـشهادات ,  املنـتظمدامت تصدق يف الغالب

  , ومـع ذلـك فالعمـل هبـا الزم . وقلام تبلغ درجة اليقـني ,إنام تفيد الظاهر ــــالبينات الرشعية 
  .األمـوالبـضاع وواأل وهو حكم حيلل وحيرم يف األنفس واألبـدان  .واحلكم بمقتضاها نافذ
 فـــإن نـــسبة قليلـــة مـــن هـــذه  ,  ومـــع ذلـــك,  وقـــد حيلـــل احلـــرام , وقـــد حيـــرم احلـــالل

  التـي ترتتـب عـىل , واحلـقيف وجه النسبة الغالبة مـن الـصدق  ال تقف  ,املحتملة املخاطر
  .الشهاداتب األخذ

 ساجدإذا رأيــتم الرجــل يعتــاد املــ «: F قولــه وممــا يــدخل يف هــذا البــاب ويــشهد لــه
لغـرض يف  , م وال مـؤمن مـن لـيس بمـسلساجدفقد يعتـاد املـ, IQH » فاشهدوا له باإليامن

 ولكـن ,  وتبني عـىل هـذه الـشهادات أحكـام وتـرصفات .ًفنشهد له باإليامن غلطا , نفسه
قلـام يـصرب و , مظنة اإليامن والـصدق ,  واعتيادهاساجد ويبقى ارتياد امل, هذا الغلط نادر

                                                 
 .هذا حديث حسن غريب: وقال,  رواه الرتمذي يف أبواب التفسري )1(
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َ فأميض . ذلكاملنافق عىل   . وال عربة باالستثناءات ,  عىل الغالبُ احلكمُ

 باعتبارهـا  , السفر واملـرض: ًومن املظنات الغالبة التي بنى عليها الرشع أحكاما كثرية
 ولـذلك رتـب علـيهام الـرشع , ات واخـتالل العـاداتمكانمظنة املشقة واحلرج وضيق اإل

ــريا ــة لتلــك األحكــام   . مــن الــرخص واألحكــام االســتثنائيةًكث ــدواعي احلقيقي مــع أن ال
 ومـع هـذا فـإن األحكـام اخلاصـة  .االستثنائية قد ال تتحقـق رغـم وجـود الـسفر واملـرض

وكذلك نـاط «   : يقول اإلمام الشاطبي يف هذا الصدد .بالسفر واملرض تبقى قائمة ماضية
 وقد تفقـد  ,د بدونه وإن كانت املشقة قد توج , لعلة املشقة ,الشارع الفطر والقرص بالسفر

 ومثلـه حـد  .ومع ذلك فلم يعترب الـشارع تلـك النـوادر بـل أجـرى القاعـدة جمراهـا , معه
 ,  والقياسـات الظنيـة , وإعامل أخبار اآلحاد , وتوجيه األحكام بالنيات , الغنى بالنصاب

بة إىل  ولكنه قليل بالنس ,إىل غري ذلك من األمور التي قد تتخلف مقتضياهتا يف نفس األمر
IQHN »... عدم التخلف 

P<I<Å^¶ý]V< 
  ,قي حـول عنـرص جـوهري مـشرتكتً ولكنها مجيعا تل ,مجاعاتإواإلمجاع يف هذه القضية 

 ــــعىل العمل بخرب الواحد  ــــإال من ال يؤبه له  ــــ فقد أمجع العلامء  .وهو العمل بالغالب
 وقد تقدم  .فيد الصحة والصدق عىل الغالبإنام ي ــــيف بعض احلاالت عىل األقل  ــــوهو 

  .هذا بتفاصيله
 وقد  . والرتجيح إنام هو األخذ بالغالب من املتعارضني ,وأمجعوا عىل العمل بالرتجيح

  .ًأيضاتقدم هذا 
  . وهو قائم عىل أن املجتهد يقول بام غلـب عـىل ظنـه .وأمجعوا عىل صحة االجتهاد الظني

 وقـد شـاع  . قـصد اختيـار أغلبهـا , كـون إال يف جمـال الظنـونبل إن االجتهاد عندهم ال ي
 .IRH )  ليحصل له ظن بحكم رشعيَاستفراغ الفقيه الوسع( تعريف االجتهاد بأنه 

عنــدهم أن ًصــبح مــسلام أ  ,ًونظــرا لكثــرة األخــذ بــالظنون يف املــسائل الفقهيــة العمليــة
                                                 

 .٣/٢٦٦ املوافقات )1(
 .٨ تعريفات اجلرجاين ص )2(
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غلبـة الظـن توجـب «   : اخلبـازي حتى قال جـالل الـدين ,األحكام العملية يكفي فيها الظن

IQHN » ً لعدم توقفه عىل اليقني يقينا ,العمل 
  .IRH... تباع الظن يف بعض املواطناوقد نص ابن عبد السالم عىل انعقاد اإلمجاع عىل 

 وعـىل صـحة االجتهـاد  ,واإلمجاع عىل صحة العمل بالظن وعىل العمل باألدلة الظنيـة
 ويعتـربون إمجـاع الـصحابة  , ض العلامء إىل عهـد الـصحابة هذا اإلمجاع يرجعه بع ,الظني

واتبـاع الظـن يف «   :ًمثال يقول الغزايل  .هو أقوى دليل عىل العمل بالظن يف املجال الفقهي
ويقـول يف  ,ITH » لكن لعمل الصحابة به واتفـاقهم عليـه , ًال لكونه ظنا , ISHهذه األصول
فقد ثبت بالقواطع أن األمة ال جتتمـع عـىل  , القياسفإهنم مهام أمجعوا عىل «  : موضع آخر

 .IUH » اخلطأ
ووجـوب  , أن اإلمجاع عىل صحة العمل بالرتجيح , وقد تقدم يف مبحث الرتجيحات

ــالراجح ــسلف , العمــل ب ــصحابة وال ــام هــو إمجــاع ال ــصحابة عــىل العمــل  .إن  وإمجــاع ال
وهـي أنـه تـواتر عـنهم  , أخرىوذكره ابن عقيل بصيغة IVHنص عليه ابن برهان , القياس

 .IWHالعمل بالقياس
Q<Iíâ]‚fÖ]æ<ì…æ†–Ö]<V<< <

 هـو أمـر تفرضـه الـرضورة يف ــ أو العمل بالظنون ــعىل أن العمل بالتقريب والتغليب 
 مـا يتعـذر أو يتعـرس احلـصول عـىل ًكثـريا ف. وتشهد له البداهة العقليـة , كثري من األحيان

ً ظنية تـرجح وتقـوي قـوال معينـا ومع أن يف األمر أدلة , اليقني  فهـل نعطـل  .ً معينـاًحكـامً
 هـل نـسوي الـراجح  .نتوقـف? والتوقـف تعطيـلاألعامل? وهل نعطل النـصوص? وهـل 

                                                 
 .١٩٥ني يف أصول الفقه  املغ)1(
 .٢/٥٣قواعد األحكام  )2(
 .واألقيسة , والعمومات , خرب الواحد:  يقصد)3(
 .٢/١٤٥ املستصفى )4(
 .٢/٢٥٣ املستصفى )5(
 .٢/٢٤٤ الوصول إىل األصول )6(
 .٣٦٨املسودة آلل تيمية :  انظر )7(
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  باملرجوح والغالب باملغلوب?

 وتشريان إىل أنه  ,  تدفعان إىل األخذ بالغالب , والبداهة العقلية ,إن الرضورة الواقعية
  , وهـو املتعـني , فإنـه هـو املطلـوب ,ما دام هـو الـصواب املمكـن و .هو الصواب املمكن

 ألـيس مـن  . ولو احتمل اخلطأ يف باطن األمر الذي ال علم لنا بـه ,واألخذ به هو الصواب
 وغسله صحيح? ألـيس مـن  ,  وضوؤه صحيح , ً ظنه طاهرا ,اغتسل أو توضأ بامء نجس

 وال يشء  , فـصالته صـحيحة ,صىل فـ , وكـان وضـوؤه قـد انـتقض ,ًاعتقد نفسه متوضـئا
ًعليه? أليس من فهم نصا رشعيا عىل غري وجهه  وبذل يف ذلك كل ما  , فأفتى عىل ما فهم ,ً

 رواه ًحـديثا مـأجور عليـه غـري مـأزور? ألـيس مـن تلقـى  , فترصفه صحيح مرشوع ,يلزم
  قد أصاب وفعل ما يلزمه? , فعمل بام سمع ,وقد غلط الراوي يف روايته , ثقة

 سيفـيض إىل قـدر  , والـدالالت الظنيـة  ومنـع العمـل باألدلـة ,إن منع االجتهاد بالظن
  , من النـصوص الـرشعيةًكثريا وسيصيب هذا التعطل والشلل  .كبري من التعطل والشلل

  : يقول اإلمام عز الدين عبد الـسالم . إما يف ثبوهتا وإما يف داللتها , حوهلا لوجود نزاع ما
 لعطلنـا أغلـب املـصالح ألنـدر  ,ًعمل بالظن خوفا من نـادر كذبـه و إخالفـهفلو عطلنا ال« 

 ومقتىض  . ولو عملنا بالظن املرشوع حلصلنا أغلب املصالح بتحمل أندر املفاسد .املفاسد
 .IQH » رمحة الرشع حتصيل املصالح الكثرية الغالبة و إن لزم من ذلك مفاسد قليلة نادرة

  
 
 
 
 
 

                                                 
 .٨٩:  شجرة املعارف واألحوال)1(
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 وبعـد  , وتطبيقات كثرية للعمل بالتقريـب والتغليـب , ًبعد أن عرضت صورا متعددة
  ,  يبقـى مـن الـرضوري , أن ذكرت وبينت ما تيرس يل من أدلة العمل بالتقريب والتغليب

 مـا  ,ضاتهذه النظرية من اإلشكاالت واالعرتا عىل ُدِرَ التعرض ملا ي ,إلمتام البناء وحتصينه
 هذا مع العلم أن بعض صور التقريب والتغليـب ال خـالف  . وما يمكن أن يقال ,قيل منها

  . مما جيعل بعض جماالت هذه النظرية ال خالف فيه وال غبار عليه ,فيها
 هو من اخلالف الذي ال اعتـداد بـه عنـد  , عىل إن اخلالف الوارد يف بعض جوانب املوضوع

  . متنــاثرين عــرب العــصور ,ًجــدا خــالف صــادر عــن أفــراد قالئــل ً أوال فهــو , مجــاهري العلــامء
  , واملعتزلـة ,كالـشيعة , اخلاصة الطوائف  ذويمن ــــأو جلهم عىل األقل  ــــألن كلهم  , ًثانياو

  .والظاهرية
 إثبـاتوتكاد اإلشـكاالت واالعرتاضـات تنحـرص يف رفـض العمـل بغالـب الظـن يف 

بينام املجال الذي ال خـالف فيـه وال غبـار عليـه يف نظريـة  , النصوص واألحكام الرشعية
  .هو املجال التطبيقي والتنفيذي لألحكام الرشعية , التقريب والتغليب

 مـن خـالل  , وفيام ييل أعرض وجهة نظر الرافضني للعمل بـالظنون يف أحكـام الـرشع
  .يف الـرشعياتمواقفهم من بعض القضايا األصـولية التـي تعتـرب مـداخل للعمـل بـالظن 

ــاس ,  العمــل بخــرب الواحــد: وأهــم ذلــك ــالرأي والظــن يف  ,  والعمــل بالقي  والعمــل ب
 ثم بعـد ذلـك  , كام أعرض يف ثنايا ذلك أهم حججهم عىل ما ذهبوا إليه .ًعمومااالجتهاد 

  .أناقش وأرد
  :إنكار العمل بخرب الواحد ــــ١

 وبعـض أهـل  , وبعـض املعتزلـة ,عة والـشي ,وقد اشتهر إنكار العمل به عـن اخلـوارج
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 .IQH  كالقاساين وابن داود ,الظاهر

 وقد رسد أبو احلسني  , هو ظنيتها واحتامليتها ,  يف رد أخبار اآلحاد)حججهم( وأهم 
 أن العقل يمنع من قبول خرب  :منها«  :  قال , البرصي الكثري من تعليقاهتم وشبههم
    : ﴿f g h i j k قول اهللا  : ومنها... ًالواحد من حيث مل يؤمن كونه كاذبا

l ﴾ ]٣٣:األعراف[  ,وقوله : ﴿Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  ﴾ ]وقوله,  ]٣٦:اإلرساء : 
﴿»    ¼  ½ ¾ ¿ À ﴾ ]والعمل بخرب الواحد اقتفاء ملا ليس لنا به] ٨٦:الزخرف 

 :   ومنها قول اهللا,  ألن العمل به موقوف عىل الظن,  وشهادة وقول بام ال نعلم , علم
﴿Q R S UT V W X Y Z [ \ ﴾ ]وبني  , فذم من اتبع الظن  , ]٢٨:النجم 

 .IRH »... ناء له يف احلقَأنه ال غ
  :إنكار حجية القياس ــــ٢

  ,  وإىل بعـض املعتزلـة البغـداديني)٢٣١ت ( إنكار القياس ينسب إىل أيب إسحاق النظـام 
 غري أن الغـزايل نـسب إىل  ,ISHهل الظاهر وهو قول داود األصفهاين وسائر أ .وإىل الشيعة

ITH بالقيـاس إذا كانـت العلـة منـصوصةالقول  ــــواملشهور أنه من أهل الظاهر  ــــالقاساين 

 .IUH إىل النهرواينًأيضاونسب هذا القول 
ويعنينـي  .  مبسوطة يف كتـبهم وكتـب خـصومهم , وملنكري القياس استدالالت كثرية

وممـا  « : قـال ابـن برهـان . وهـو أن نتـائج األقيـسة ظنيـة حتتمـل اخلطـأ , منها أهم مـا فيهـا
                                                 

واإلحكـــــام لآلمـــــدي  , ٥٨٧−٢/٥٨٤ورشح اللمـــــع  , ٣٠٣التبـــــرصة :  انظـــــر للـــــشريازي )1(
 .٢٣٨واملسودة آلل تيمية  , ٢/١٦٣الوصول إىل األصول البن برهان  , ٢/٧٥

 .١٢٤−٢/١٣ املعتمد )2(
والوصــول  , ٢/٧٦٠ ورشح اللمــع ,٤١٩والتبــرصة  ,١١٩, ٢/١١٨أصــول الرسخــيس :   انظــر)3(

 .٣٦٨واملسودة  , ٢٤٣ــــ ٢/٢٣٣
 .٢/٢٧٤ املستصفى )4(
أي عـىل  , كان جريري املـذهب) ٣٩٠−٣٠٥(املعاين بن زكريا  , هو القايض أبو الفرج ,  النهرواين)5(

 ذكر ضمن أهل الظاهر??) ٣٦٨ص (ويف مسودة آل تيمية  , مذهب ابن جرير الطربي
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ربـام  , وصاحب القياس صاحب شبهة , أن القياس إنام يفيد الظن والتخمني : متسكوا به

 .IQH » ... أصاب احلق وربام أخطأ الطريق
  :ًعموما إنكار الرأي والظن −٣

ً والـصحيح مـا كـان مبنيـا .  الفاسدمنه الصحيح ومنه , أن الرأي كالقياس من املعلوم
أو يشء حيـسبه  , أو غلـط , ً والفاسد مـا كـان مبنيـا عـىل هـوى .عىل أدلة وشواهد معتربة

  . وقد بني العلامء ما يصح من الـرأي يف الـدين ومـا ال يـصح .ًصاحبه دليال وما هو بدليل
ميـز بـني أنـواع وقـد فـصل ابـن القـيم و , ًوليس كل رأي مردودا , ًفليس كل رأي مقبوال

 .IRH يف بحث نفيس له حول اإلفتاء بالرأي , وأنواع الرأي املحمود , الرأي املذموم
ًأيـا  , ولكن الذي أريده اآلن هو فقط ذكر بعـض الرافـضني لالجتهـاد بـالرأي والظـن

  . اإلماميةالشيعةو وأهم الذين محلوا هذا اللواء هم الظاهرية  .كان دليله ومصدره
 كـام هـو ـــ وابـن حـزم  .هـو ابـن حـزم , دافع عن مقاالهتمامل لساهنمف , يةفأما الظاهر

بإمجـاع وال قيـاس   عمـل عنـدهفـال ,  ينكر كل دليل سوى ظواهر الكتاب والسنةــمعلوم 
وال  , وال رشع مـن قبلنـا , وال عمل أهل املدينة , وال قول صحايب , وال حديث مرسل

ال حجـة فيـه  ,  فكل هذا باطل يف نظره . تعليلوال تأويل وال , استصالح وال استحسان
البـاب «   :ومنهـا) األحكـام(ً وقـد عقـد إلبطـال هـذا كلـه أبوابـا مطولـة مـن  .وال عربة به

 . » وإبطال كل ذلك ,  يف االستحسان واالستنباط ويف الرأي: اخلامس والثالثون
وكـان بالبلـد  , ن يستفتيتطرق إىل مسألة ما إذا أراد العامي أ) املحىل(ويف أوائل كتابه 
ــديث ــه صــاحب رأي , صــاحب ح ــال , وفقي ــستفتي? ق ــأهيام ي ــسأل صــاحب «   :ف فلي

   : ﴿k برهـان ذلـك قـول اهللا . ًأصالوال حيل له أن يسأل صاحب الرأي  , احلديث

l m n ﴾ ]ـــدة ـــه]٣:املائ ـــلX  Y Z [ \  ﴾ ISH]    ﴿  : وقول  . ]٤٤:النح
                                                 

 .٢/٢٣٧ الوصول إىل األصول )1(
 .٨٥ – ١/٤٧عالم املوقعني إ:  انظر )2(
 .١/٦٨حىل  امل)3(
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IQH »  والظن باطل .والرأي والقياس ظن , ال دين سوى ذلك , فهذا هو الدين 

 واسـتدل بـبعض .IRH » ًأصـالوال حيـل لـه احلكـم بـالظن «   :ثم قال عن العامل املجتهد
 وقـد تقـدم بعـضها . النصوص القرآنية واحلديثية الواردة يف ذم الظن والتحذير من اتباعـه

  .ًقريبا
  .ار القيـاس والـرأي واالجتهـادفيلتقـون مـع الظاهريـة يف إنكـ , وأما الشيعة اإلماميـة

وهـم  «املعـصومني« لتشمل عندهم سنة  » السنة«  يوسعون مفهوم ــ مقابل هذا ــولكنهم 
 !الثاين عرش » عودة« يف انتظار  , األئمة األحد عرش

وقــد تــوىل العالمــة حممــد بــاقر الــصدر عــرض موقــف اإلماميــة مــن االجتهــاد بــالرأي 
ًفقدم أوال مفهوما م , والظن ًمفهومـا جيعلـه جمـرد  , ًشوها لالجتهاد عند املـذاهب الـسنيةً

واالجتهـاد هنـا «   : قـالـــ وهو ما ال يقول به أحد من فقهاء الـسنة ــفكر وذوق للمجتهد 
ــري الشخــيص ــي التفك ــنص .يعن ــد ال ــث ال جي ــه حي ــريه اخلــاص  ,  فالفقي ــع إىل تفك يرج

َّوقـد يعـرب عنـه بـالرأي  , يعويبني عىل ما يرجح يف فكره الشخـيص مـن تـرش , ويستلهمه
  .ISH » ًأيضا

وقد نادت هبذا املعنى لالجتهاد مدارس كبرية يف الفقه الـسني وعـىل رأسـها «  : ثم قال
 ديدة من أئمـة أهـل البيـت والفقهـاءولقي يف نفس الوقت معارضة ش , مدرسة أيب حنيفة

عنـــدهم يف إبطـــال ً وذكـــر أن كتبـــا عديـــدة ألفـــت .ITH » الـــذين ينـــسبون إىل مدرســـتهم
منها كتاب لعبد اهللا بن عبد الـرمحن الـزبريي يف الـرد عـىل أصـحاب االجتهـاد  , االجتهاد
  . والقياس

ونقل عـن علـامء   . » النقض عىل ابن اجلنيد يف اجتهاد الرأي« وكتاب للشيخ املفيد هو 
فكيـف تـصلح  « : الـصدوقكقول  , ًاإلمامية أقواال يف ذم االجتهاد والتشنيع عىل أصحابه

                                                 
 .١/٦٨ىل  املح)1(
 ٧١ نفسه)2(
 .٢٤ألصول ص ل املعامل اجلديدة )3(
 .٢٤ املعامل اجلديدة لألصول )4(
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وكيف يصلحون الستنباط األحكـام الـرشعية واسـتخراجها بعقـوهلم  , األمة الختيار اإلمام

ن اإلماميـة إو , ن االجتهاد باطلإ«   :وقول السيد املرتيض , IQH » الناقصة وآرائهم املتفاوتة
ــاد ــرأي وال االجته ــالظن وال ال ــدهم العمــل ب ــزايل أن , IRH » ال جيــوز عن ــد حكــى الغ وق

 ISH » ال جمال للظن يف األحكام«   :مامية يقولوناإل
 هل القول بالظن تشكيك يف أحكام الدين? −٤

لكــون رواهتــا جيــوز علــيهم الغلــط  , يــرى ابــن حــزم أن القــول بظنيــة أخبــار اآلحــاد
بـل مـن املمكـن أن يقـع مـن بعـضهم تعمـد  , وجيوز عليهم الزيادة والنقصان , والنسيان

أن القول هبـذا يفـيض وال بـد إىل اعتبـار األحاديـث النبويـة قـد يرى  , الكذب والتحريف
يـرى  ,  بـل أكثـر مـن هـذا .وضاع منها الكثري مما هو منها , دخل فيها الكثري مما ليس منها
يـؤدي إىل تطـرق الـضياع  ,  مكذوبةأخرىووجود أحاديث  , أن ضياع بعض األحاديث
 فكـل مـا يـصيبها يـنعكس عـىل  .ينة للقـرآنباعتبار أن السنة مب , والفساد إىل القرآن نفسه

ــه ــه وأحكام ــني ومعاني ــق إىل  .َّاملب ــذا الطري ــسري يف ه ــذا يفــيض ال ــن «  وهك ــسالخ م االن
  .ITH » والتشكيك يف الرشائع , وهدم الدين , اإلسالم

 فـريى أن اهللا . مـن أول خطـوة , وبـصفة هنائيـة حمكمـة , وهلذا فهو يغلق هذا الطريـق
 وبـام أنـه  .ن سـالمتهِمَقد توىل حفظ هذا الدين وض , ل دينه وأتم نعمتهالذي أكم , تعاىل

           فـإن كـل  ,F وعمـل عـىل ذلـك رسـوله ,  العـدل الثقـة يف تبليـغ دينـهروايةأمرنا بقبول 
حمفـوظ  , فهـو حـق مقطـوع بـصدقه , عن مثله عـن رسـول اهللا , ما يرويه لنا العدل الثقة

            :وهـو يـرى أن قولـه تعـاىل , من الكـذب والغلـط والنـسيانوراويه معصوم  , بحفظ اهللا
﴿g  h i j    k l m ﴾] وأن قـرصه  , ً معـايدخل فيه القرآن والسنة , ]٩:احلجر

 .IUH »... وختصيص للذكر بال دليل , دعوى كاذبة جمردة عن الربهان« عىل القرآن وحده 
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ًقد وقع بيانه بيانا قطعيـا  , وأحكامهاثم يرى أن ما جاءنا من نصوص الرشع ومعانيها  ً

وقـد «   : يقـول .أو أن يشوبه إشـكال , أو أن يبقى معه التباس , ال يمكن أن يصيبه خفاء
 بل ال بد أن تقع طائفـة مـن . علمنا أنه ال يمكن أن خيفى احلق يف الدين عىل مجيع املسلمني

 ُأن الــدين مــضمون بيانــه ورفــعملــا قــدمنا يف كتابنــا هــذا مــن  , العلــامء عــىل حكمــه بيقــني
  X﴿:  وبقوله تعاىل, ] ٨٩:النحل[ ﴾ b c d   ﴿  :بقول اهللا تعاىل , اإلشكال عنه

Y Z [ \  ﴾ ]٤٤:النحل [IQH.  
  هل كل جمتهد مصيب?−٥

 ال بــد مــن التعــرض هلــا يف إطــار اإلشــكاالت الــواردة عــىل نظريــة ًأيــضاهــذه املــسألة 
وبالعمـل بغلبـة الظــن  , صـلة وثيقــة باالجتهـاد الظنـي ذلـك أن هلـا  .التقريـب والتغليـب

ومـن  , ن مـرشوعية العمـل بـالظنمينطلقون  ,  فالقائلون بأن كل جمتهد مصيب .ًعموما
 فـإذا بـذل  .َّوأنـه مل يكلـف غـري هـذا , كون املجتهد إنام يقـول ويأخـذ بـام غلـب عـىل ظنـه

فـذلك هـو  ,  املعـاينثم غلب عىل ظنه حكم مـن األحكـام أو معنـى مـن , قصارى جهده
وقـد قـال هبـذه املقالـة بعـض مـشاهري املتكلمـني  , ًفال يمكن اعتباره خمطئا , املطلوب منه
يــؤدي الــسري عليــه إىل إشــكاالت  ,  ولكنــه مــع ذلــك قــول خطــري الــشأن .واألصــوليني

  .من هنا كان ال بد يل من مناقشته ومتحيصه , عويصة
 أو عـىل جوانـب  . نظرية التقريب والتغليـبهذه مجلة قضايا يمكن االعرتاض هبا عىل

 . مناقـشتها واجلـواب عليهـاأنتقل إىل  ,  وبعد عرضها وبيان وجه معارضتها .منها عىل األقل
  .واهللا املستعان

ÄÊ…l^•]Â÷]æ<l÷^Óý]<V<< <

بعضها نـابع  , واالعرتاضات لقد ظهر من خالل العرض السابق أن هذه اإلشكاالت
ًوإىل اعتبـار الظـن مـذموما  ,  معظمها إىل رفض ما فيه احتامل وظنوترجع يف , من بعض

ويـؤدي إىل التـشكيك يف  , وأنه يـؤدي إىل االخـتالف والفرقـة ,  مطلقاًمرفوضا يف الدين
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 وهلـذا ال بـأس  .ويؤدي إىل تصويب مجيع األقوال عـىل تـضادها وتنافرهـا , أحكام الدين

 . وركزت ما هو جوهري فيها , عيل يف هذا الرد إن دجمت بعضها يف بعض
  :مسألة الظن يف أحكام الرشع −١

سبق يف أول هذا الفصل أن بينت مـن خـالل اآليـات واألحاديـث أن الظـن لـيس كلـه 
ًمذموما حمظورا يف الدين   .العمل بهجيب ومنه ما  ,  العمل بهجيوز بل منه ما  .ً

ــوســبق يف مبحــث املــصطلحات أن ــصد يفِرَ الظــن ي  ٍوص الــرشع بمعــان اللغــة ويف ن
  .ومنها اليقني , منها الرجحان , متعددة

إىل مزيـد مـن التوضـيحات  , ويف نطاق الرد عـىل منكـري الظـن كليـة , ونحتاج اآلن
  .واإلضافات إىل ما تقدم

 ال ـــ وغـري الـرشعية ـــ من احلقائق واملعاين واألحكام الـرشعية ًكثرياًفأوال أنبه عىل أن 
  .بينام املسمى ال خالف فيه ومن ذلك ما نحن فيه ,  بسبب التسميةيكون فيها اختالف إال

ــثال ــة عــن رســول اهللاًم ــذا F  خــرب الواحــد الثق ــة ه ــا قيم ــد الظــن أم اليقــني? م يفي
? فمـن  وما قيمة جوابه عند من اتفقوا عىل وجوب اإليامن به والعمل بمضمونه , السؤال

ومـن  .ت النظريـة والعقليـة الـواردة عليـهتالشت عنده االحـتامال , نظر إىل النتيجة واملآل
 تبقـى واردة مهـام وجـد أن الـشكوك واالحـتامالت , يـة الذهنيـةوقف عنـد الزاويـة النظر

  . ظن ال يـرضها وال يوقـف العمـل عليهـالكنهو , فقال بأن أخبار اآلحاد ظنية , ضؤلت
وهـذا  , اهللا لـون بـه عـىلوأنتم تقو ,  خرب الواحد عندكم ال يفيد العلم :وهلذا عندما يقال هلم

فـإهنم يـردون  , ]٣٦:اإلرساء[ ﴾  Á  Â Ã Ä Å Æ ÈÇ﴿  :خالف قوله سـبحانه وتعـاىل
ــا عــىل علــم ـــألن أدلــة العمــل بخــرب الواحــد الثقــة  , بأنن ـــ النقليــة والعقليــة ـ  هــي أدلــة ـ

ــ فــنحن قــاطعون , قاطعــة ــا بمقتــضاهب  والــذين ,IQHصواب أخــذنا بخــرب الواحــد وعملن
 ًقـدراال أظـن إال أهنـم حيـسون أن  ,  أن خرب الواحد يفيد القطع ويفيد اليقـنييرصون عىل

ولكـنهم  , ٍ واحـدُمـن حيـث هـو خـرب , ق إىل خرب الواحدمن االحتامل يبقى ممكن التطري
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ًويـسمون إفادتـه قطعـا ويقينـا , لضآلته وبعده , ون ذلك وهيملون االلتفات إليهجاهليت ً.  

  .لقالوا مثل قوهلم , ه هؤالء وأمهلوا ما أمهلوهلاه األولون ما جتاهلولو جت
وال فرق بيـنهام إال مـن الناحيـة  , ومن هنا صار للقطع يف اصطالح األصوليني معنيان

 العلامء يـستعملون العلـم القطعـي  أنأعلمو«   :)التوضيح( قال صاحب  .النظرية البحتة
 والثــاين مــا يقطــع  .واملتــواتركــاملحكم  , ًأصــال أحــدمها مــا يقطــع االحــتامل  :يف معنيــني

 . IQH »... كالظاهر والنص واخلرب املشهور ,  عن الدليلشئاالحتامل النا
وهــو  , ًأصــالويــراد منــه مــا ال احــتامل فيــه , القــاطع يطلــق «  : وقــال الــشيخ املطيعــي

ًفتعني املراد منه قطع , الربهان العقيل أو الدليل النقيل إذا حفت به قرائن قاطعة ََّ َ ا مع قطعية َ
 .IRH »... عادة ويراد منه ما ال يكون فيه احتامل يعتقد به يف العرف وال .الثبوت

ُفهناك إذا احتامالت ال ي ًوذلـك نظـرا لـشدة  , ًعادة والعتقد هبا وال يلتفت إليها يف العرفً
 لهـا يبط مل جتد يف الطرف اآلخر ماًأيضاولكنها  , بعدها وعدم استنادها إىل أي دليل معترب

 ومـن  . ومنتهيـة فمن ينظر نظرة عملية واقعية يعترب املسألة قطعيـة .يمحوها بصفة هنائيةو
 ويـصدق هـذا عـىل كثـري مـن أخبـار  .جيد أن االحـتامل وارد , يريد أن يدقق ويمعن النظر

  .اآلحاد
 فقـد تكـون عـىل درجـة مـن البداهـة  . عـىل دالالت بعـض النـصوصًأيـضاينطبق كام 

 ولكن غـريه ممـن يتـشددون يف  . إهنا قطعية الداللة :معها لقائل أن يقولوالوضوح يمكن 
 وإذا مل تكـن  .وإن كانـت قريبـة مـن القطـع ,  ليـست قطعيـة :إطالق وصف القطع يقول

أن حمل النـزاع بـني  , والذي نراه«   : يقول الدكتور حممد أديب صالح .فهي ظنية , قطعية
  .وهــو الــذي ال تــدل عليــه قرينــة , الحــتامل البعيــدهــو اخــتالف النظــرة إىل ا , الفــريقني

فال يتناىف مع القطعية بينام يرى الفريق الثـاين  , فالفريق األول يرى أن هذا االحتامل ال عربة له
ـــً وإن كــان بعيــدا ــــأن االحــتامل   ... فهــو يوجــب العمــل دون العلــم ,  يتنــاىف مــع القطعيــةـ
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 .IQH » ًفاخلالف يكاد يكون لفظيا

 بـني القطـع ـــشـى  بـل تكـاد تتالـــذا جتاوزنا هذا املستوى الذي تتقارب فيه املـسافة فإ
فإننا واجدون ال  , إذا جتاوزنا هذا املستوى ,  تسميته بالظن القاطعحتى ليمكن , والظن

ـــوة ـــستوى يف الق ـــذا امل ـــضيات دون ه ـــا ومقت ـــة أحكام ـــثال لنأخـــذ  .ًحمال ـــث ًم  األحادي
 التـي كثـر فيهـا عمومـات ولنأخـذ داللـة ال, ًكان حسنا لغـريهًوخصوصا منها ما  , احلسنة

  .لخإ ... ولنأخذ أكثر األقيسة , وبعض املفهومات التي كثر حوهلا اخلالف , التخصيص
العمـل هبـا مـاض منتـرش عنـد مـع أن  , ًإن أحدا ال يستطيع ادعاء القطع يف هذه األدلة

 فهـل تـدخل يف الظـن الـذي جـاء  .خـالف وهي أدلة ظنية عند املوافق وامل .مجاهري العلامء
ذمه والتحذير منه يف القرآن واحلديث? وهل يصدق عليها ما قاله ابن حزم وغـريه مـن أن 

  .?ًأصال الظن باطل ال حيل احلكم به 
 À  Á﴿  : بقوله .ن اهللا تعاىل إنام ذم من مل يتبع إال الظنإ«   :يقول أبو احلسني البرصي

Â Ã ﴾ ]الدليل عند الظن يدخل يف ذلك من اتبع فلم,  ]٢٣:النجم .  
يفيـد أن مـا فعلـوه  , ]٢٨:الـنجم[ ﴾ \ ] V  W X Y Z﴿ : وقوله عقيب ذلك

 فكان الظن وحده ال يغنـي مـن احلـق ًشيئاال يغني من احلق  , من أهنم ما يتبعون إال الظن
هـو الظـن  , ًشـيئاالـذي ال يغنـي مـن احلـق  , ومعنـى هـذا أن الظـن املـذمومIRH »... ًشيئا

 أما الظن الـذي يعـززه  .بال دليل يشهد له , ًاملمنوع رشعا هو اتباعه وحدهأن و , املحض
 ﴾ À Á Â Ã ﴿  :ًفليس داخال يف مقتـىض اآليـة التـي قالـت , الدليل ويبعث عليه

فـإنام هـو  , ً أما من يتبع ظنا قـام عليـه الـدليل .ويتبعونه وحده , أي يتبعون الظن املحض
ً وال يكــون الــدليل دلــيال إال إذا أفــاد عــىل األقــل ,  واتبــاع الــدليل واجــب .يلمتبــع للــدل

لغريهـا  ومـا دل داللـة مـساوية  . فام دل داللـة مرجوحـة لـيس بـدليل, ًرجحانا يف املدلول
يف رد لـه عـىل ابـن  , »الـصنعاين«  يقول العالمة السيد حممد بن إسـامعيل األمـري .ليس بدليل
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وهـو  , عرفت أن املذموم من الظن هو مـا كـان بمعنـى الـشك , اوإذا عرفت هذ«  : حزم

ــر ــني طــريف األم ــرتدد ب ــيهام .ال ــستويان وال راجــح ف ــاه م ــ ,  فطرف ــذا حي ــه فه رم العمــل ب
 وهـو بعـض اإلثـم  .ًشيئا وهو الذي ال يغني من احلق  . احلديثُ أكذبوهو الذي , ًاتفاقا

وذلـك ملـا تقـرر يف الفطـرة  , ]١٢:احلجـرات[ ﴾  H               I J LK ﴿ : الذي أراد اهللا تعـاىل
وأما الظن الذي بمعنى  , أن ال عمل إال براجح يستفاد من علم أو ظن , وقررته الرشيعة
 .IQH » بل أكثر األحكام الرشعية دائرة عليه , ًفهو متعبد به قطعا , الطرف الراجح
هو  , وأنه واقع ال يرتفع , يعةالظن هبذا ملعنى ال مفر منه يف أحكام الرش نومما يؤكد أ

ًيـضطرون مـرارا إىل االعـرتاف بـه  , أن الذين ينكرون الظن ويعلنـون رفـضهم العمـل بـه
ًيضطر اضطرارا لالعرتاف   فهذا ابن حزم الذي رأينا من موقفه ما رأينا, ًرصاحة أو ضمنا

بـار حتـى يـشكل أمـره عـىل ك , بأن يف النصوص الرشعية ما يدق معنـاه ويغمـض حكمـه
وأمــا الوجــوه التــي ال نقطــع فيهــا عــىل تفــسيق  « : ~قــال  , وحــذاق الفقهــاء , العلــامء

ــا ــاىل , املخــالف لن ــد اهللا تع ــه خمطــئ عن ــىل أن ــد  , وال ع ــىل احلــق عن ــول نحــن ع ــل نق ب
  .IRH » ... أعلمواهللا  , وخمالفنا عندنا خمطئ مأجور , أنفسنا

ــال ــك وأغمــضه ...  « : ق ــا: وأدق ذل ــرد آيت ــان أن ت ن صــحيحان احــديثأو  , ن عامت
أو يف كـل واحـد  , ويف كل واحدة من اآليتني , أو آية عامة وحديث صحيح عام , عامان

ختصيص لـبعض مـا يف عمـوم الـنص  , أو يف كل واحد من اآلية واحلديث , من احلديثني
  .ISH »... اآلخر منهام

َّومثل لذلك بقوله تعاىل , ] ٢٣:نـساءال[ ﴾ ¤¥ £ ¢  ¡    � ~ { |﴿  :َ
 . ]٣:النساء[ ﴾ i j k ml﴿  :قوله مع

وإذا «   :مع قوله عنـد ذكـر اإلمـام , ITH » ال صالة ملن مل يقرأ بأم الكتاب«  :F وبقوله
                                                 

 .١/٧١ من تعليق له نرش هبامش املحىل البن حزم )1(
 .٨/١٤٧ اإلحكام )2(
 .  نفسه)3(
 . رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن)4(



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ QXT
  .IQH » قرأ فأنصتوا

 .  ]٩٧:آل عمران[﴾ ¥¦ ¤ £ ¢  ¡ � ~ { |﴿  :وبقوله تعاىل
 أن تـسافر إال مـع زوج أو ذي ال حيل المرأة تؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر«   :F مع قوله

 . IRH » حمرم
 فـال بـد أن أحـدمها  .فكل نصني مـن هـذه النـصوص يعـارض بعمومـه عمـوم اآلخـر

َّ لكن كيف نميز املخصص من املخصص? ها هنا حمل اإلشكال وموضع  .خمصص لآلخر ِّ
م  وقـد ذكـر ابـن حـز . فال يبقـى أمـام الفقيـه بعـد البحـث والنظـر إال الرتجـيح. االحتامل

             :ثـم علـل ذلـك بقولـه , ولكنه مل يسمها بأكثر من الرتجيح , اختياراته يف هذه النصوص
ال  , دقيـق البتـة , ًجداووجه خطأ من أخطأ ههنا خفي  , فإن متعلق خصومنا هنا قوي« 
 .ISH » عئوالفهم البارع واإلنصاف الشا , ن يف مثله الغلط عىل أهل العلم الواسعَيؤم

ــن بوقــد ر ــيَد اب ــه ظن ــدعوى أن ــاس ب ــيهم ردا  , رهــان عــىل مــن يرفــضون القي ًرد عل
َارشَعَ م: ثم نقول«   :فقال , ًغاضبا   من أي طبقات الناس أنتم? ,  نفاة القياسِ

         وهــي ظنــون , عمومــاتفقــد عملــتم بأخبــار اآلحــاد وال , إن كنــتم مــن أهــل الظــاهر
  .ITH جمردة

  . إمامية وإسامعيلية :وافض صنفانفالر , وإن كنتم من الروافض
وهـذا تعطيـل للمـصالح  ,  فإن االعتامد عندهم عىل قول اإلمام املعصوم :أما اإلمامية

  .IUH دى يتهافتون يف مهاوي الردىُوترك الناس س , مَكِواحل
فمعلـوم أنكـم تتمـسكون بقـول مـن ال يعـرف قبيلـه مـن  , نحن إسـامعيلية: فإن قلتم 

                                                 
 . أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأمحد , ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  جزء من حديث أيب هريرة )1(
 . وردت عدة أحاديث هبذا املعنى يف الصحيحني وغريمها)2(
 .٨/١٤٨ اإلحكام )3(
 .كام سبق البيان  ,  ليست جمردة)4(
 !وهو غائب إىل أجل غري مسمى ? ,  أي بسبب اعتامدهم عىل اإلمام فيام يستجد)5(
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  فلــيس بعــد تــرك العمــل بالقيــاس إال , برهــان وال دليــل عــىل عــصمتهوال قــام  , دبــريه

 .IQH » الضالل
 أن بعـض الطوائـف التـي أنكـرت العمـل بـالظن يف بعـض ـــ بصفة عامـة ــفهو يقصد 

أو هـي واقعـة يف ختبطـات ال دليـل عليهـا  , أخـرىواقعة فيه وال بد يف مـواطن  , املواطن
ًال قطعيا وال ظنيا , ًأصال ً.  

¿Ö]Íøj}÷]æ<àV<< <

مـن  , وقريب مما نحن فيـه مـا يتمـسك الـشيعة وغـريهم مـن منكـري القيـاس والظـن
ُّوقد ورد النهـي عـن االخـتالف وذمـه يف القـرآن  , كوهنام يفضيان إىل االختالف يف الدين
 :  وهذا مردود من وجوه.IRH الكريم والسنة النبوية وأقوال الصحابة

 . ال يرفـع اخلـالف بـل يزيـده , مل بـالظنون الراجحـةومنع الع , منها أن منع القياس
  .حتى يف فهم النصوص الرشعية نفسهاومنها أن اخلالف واقع 

  . يكاد يكون رضورة برشية ال خملص منهاــ إذا تأملناه وتتبعنا أمره ــومنها أن اخلالف 
مـل عـىل ال بـد وأن حي , فإن ذم االختالف والنهي عنـه يف القـرآن واآلثـار , وعىل هذا
كاالختالف يف أصول  ,  إما أنه حممول عىل اختالفات خمصوصة :ًأو مها معا , أحد أمرين

من ختاصم  ,  عادة أو أنه حممول عىل ما يالزم اخلالف .الدين وأصول الرشيعة وقواطعها
 .  وتفرقوتباغضوتدابر

وأمـا مـا «   :وهو يرد عىل هذه الـشبهة مـن شـبه نفـاة القيـاس , ومما قاله اإلمام الغزايل
  .وهم أول املختلفـني واملجتهـدين , فكيف يصح , يف ذم االختالف رووه عن الصحابة 

 .ISH »... ًواختالفهم واجتهادهم معلوم تواترا
وحتى بني  , ولكنه وقع حتى بني األنبياء , واالختالف مل يقع بني الصحابة فحسب

                                                 
 .٢٤٢−٢/٢٤١  الوصول إىل األصول)1(
 .٢/٢٦٠ املستصفى )2(
 .٢٦٢ نفسه )3(
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عليهام  , آن الكريم عن داوود وولده سليامنما حكاه القر ,  فمن اختالفات األنبياء .املالئكة

 g h i j k l m     n o﴿  :يف قوله سبحانه , الصالة والسالم
p q r s t u v xw y z { }| ﴾  

  .بحكمني خمتلفني , فقد حكم داوود وسليامن يف نازلة واحدة ,  ]٧٨,٧٩:األنبياء[
           :قـالF عـن النبـي , ومثل ذلـك اخـتالفهام املـذكور يف احلـديث عـن أيب هريـرة 

  :فقالـت هـذه لـصاحبتها , جاء الذئب فذهب بابن إحـدامها , بينام امرأتان معهام ابنامها «
فتحاكمتـا إىل داود فقـىض بـه  ,  إنام ذهـب بابنـك :خرىوقالت األ , إنام ذهب بابنك أنت

كني أشــقه فقـال ائتــوين بالــس , فخرجتــا عــىل سـليامن بــن داوود علــيهام الــسالم , للكـربى
 .IQH » فقىض به للصغرى , هو ابنها , يرمحك اهللا ,  ال :فقالت الصغرى , بينكام

 :  فقال ــ  أيضا ومها نبيانــوقد أخربنا اهللا تعاىل عن اختالف موسى وأخيه هارون 
﴿f g h i j k   l m n o qp r s t 

u v w x y z  { | } ﴾ ]ثم قال سبحانه . ]١٤٢:األعراف:  
وكان ما  , ]١٤٨:األعراف[ ﴾ ¦§ ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ { | }﴿

 : ثم قال سبحانه, IRH كان من عبادهتم للعجل الذهبي واضطرار هارون لرتكهم عىل ذلك
﴿A B C D E F G H I J K ML N O QP R 

S T U  V W YX Z [ \ ] ̂ _ ` a b c 
d e f g h i j ﴾ ]١٥٠:األعراف[ . 

 وقد فصل اهللا ذلك  .وكالمها نبي , فات عدةوكذلك اختلف موسى مع اخلرض اختال
  .يف سورة الكهف

  : أيب هريرة قالكام يف حديث  . عليهام الصالة والسالم . مع آدمًأيضاواختلف موسى 
                                                 

 . احلديث متفق عليه)1(
 ستأيت دراسة مفصلة الجتهـاد هـارون وموقـف موسـى منـه يف فـصل املـصالح واملفاسـد مـن البـاب )2(

 .الثالث
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 أنـت آدم الـذي أخرجتـك  :فقـال لـه موسـى , احتج آدم وموسـى«   :F قال رسول اهللا

ثـم  , اصطفاك اهللا برساالته وبكالمـه  وأنت موسى الذي :فقال له آدم! خطيئتك من اجلنة?
  .IQH » !أخلق? تلومني عىل أمر قدر عيل قبل أن

ًثـم خـرج متوجهـا  , كام جاء يف قصة الرجل الذي قتل مائة نفس , واختلفت املالئكة
فتنازعته واختلفت فيه مالئكة  , فامت يف الطريق ,  حالهإصالحًإىل بلد آخر طلبا للتوبة و

 .IRH حتى بعث اهللا من يفصل بينهم , ذابالرمحة ومالئكة الع
 : كام تشري إىل ذلك اآليـة , ماًوقد يشتد اخلالف بني املالئكة حتى يصري نوعا من اخلص

﴿x y       z { | } ~     _    ` ﴾ ]٦٩:ص[.  
وهـو طبيعـة  ,  االختالف يف الرأي واالجتهاد أصيل وعريق يف اخللقوهكذا يظهر أن

ولــيس ســبب االخـتالف بــني اخلالئــق  , ن رضورات تكـوينهممـن طبــائعهم ورضورة مــ
  :علـة االخـتالف«   : الـيامينكام قد يفهم من قول ابـن املرتـىض , ًحمصورا يف التفاوت العلمي

  . ISH » التفاضل يف العلم
وهناك  ,  فهناك اختالف النفوس واألمزجة.  لالختالف أسباب كثرية بنيفهذا سبب من

 اخـتالف التجـارب  وهنـاك .وهنـاك اخـتالف العقـل والنظـر , اضاختالف اهلمم واألغـر
 أسـباب ـــ وربام غريهـا ــ فكل هذه ...  وهناك قصور اللغة ونقص التفاهم هبا .واخلربات

 . لالختالفات التي حتصل بني الناس يف جماالت كثرية من حياهتم وعلومهم وآرائهم
كـم بالظنيـات ن منع احلإأو  ,  اخلالفن منع العمل بالقياس سريفعإ  :ومن السذاجة القول

أو  ,  أو ما أشبه هـذا ممـا يقولـه, سريفع اخلالف «إمام معصوم «ن إتباع أو إ , سريفع االختالف
  . الظنيةاملعارضون لبعض األدلة , يوحي به

وملـا  , ورفعه عن العباد ملـا وقـع بـني أنبيائـه ورسـله , ولو أراد اهللا تعاىل حظر اخلالف
                                                 

 .من صحيحه ,  رواه البخاري يف كتاب بدء اخللق)1(
 .  بحول اهللا تعاىلوسيأيت نصه يف مناسبة قادمة ,  احلديث متفق عليه)2(
  .٨٩ص  ,  إيثار احلق عىل اخللق)3(



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ QXX
 . ئكته الذين ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونوقع بني مال

ْهـل نجـوا , وحذروا من الظنون , وذموا االجتهاد , ثم هل الذين تركوا القياس َ هـم  َ
وداخـل فـرقهم ومـذاهبهم? وهـل هـم عـىل كلمـة  , أنفسهم من االختالفـات فـيام بيـنهم

 واحدة يف كل أمر من أمور الدين? ويف كل حكم من أحكامه?
واختلـف املعتزلـة حتـى صـار  , لقد اختلف اخلوارج وتـصارعوا حتـى فنـوا أو كـادوا

 واختلـف الـشيعة , ولكل معتزيل فرقة وأتباع خمتلفون مع اآلخـرين , لكل مدينة معتزلتها
ومــع ذلــك فبيــنهم  , وأمــا الظاهريــة فقلــة قليلــة , حتــى فــاقوا العــد واحلــرص يف فــرقهم

  .اختالفات يف األصول والفروع
 أن بعـضهم يـرى خـرب الواحـد حجـة ـــ عـىل قلـتهم ـــولقد بلغ من اختالف الظاهرية 

ال يف علـم وال  , ًأصـالوبعـضهم ال يـراه حجـة  , ًوأنه يفيـد العلـم والعمـل معـا , قطعية
  .عمل

تباعهم هذا قد أخرجهم من دائـرة االخـتالف افريون أن  » اإلمام املعصوم« وأما أتباع 
ال واحد يكـشف عـن وجـود االختالفـات الواسـعة بـني أئمـتهم  وهذا مث, ولكن هيهات

  :وقد نقله حممد باقر الصدر , وعلامئهم
أو  , اخلـربانIQHيأيت عنكم ,  جعلت فداك: فقلت) ع( سألت الباقر  :عن زرارة قال« 
 يا زرارة خذ بام اشتهر بـه أصـحابك ودع : )ع(أهيام آخذ? قال فب , املتعارضان , ناديثاحل

 خذ : )ع( فقال! مرويان مأثوران عنكم يا سيدي إهنام معا مشهوران  : فقلت .والنادرالشاذ 
فقـال  , ا عـدالن مرضـيان موثقـانً إهنام مع:  فقلت .بقول أعدهلام عندك وأوثقهام يف نفسك

ً ربـام كانـا معـا  : قلت .فاتركه وخذ ما خالفهم IRH L انظر ما وافق منهام مذهب العامة: )ع(
 فخذ بام فيـه احلائطـة لـدينك واتـرك  :)ع(فكيف أصنع? فقال  , أو خمالفني , مموافقني هل

فكيـف أصـنع?  , لـهً إهنام معا موافقان لالحتيـاط أو خمالفـان  : فقلت. ما خالف االحتياط
                                                 

 . يعني عن أئمة أهل البيت)1(
 .ويطلق املصطلح خاصة عىل أهل السنة ,  هم من سوى الشيعة من املسلمني)2(
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 .IQH » فتأخذ به وتدع اآلخر ,  إذن فتخري أحدمها: )ع(فقال 

 !?...  وطال غيابهفكيف إذا غاب , وإذا كان يف حياة اإلمام وبمحرضه
  : مسألة التشكيك يف أحكام الدين−٢

وبجـواز الغلـط  ,  أن القول بظنيـة أخبـار اآلحـادــ كام ذكرت من قبل ــيرى ابن حزم 
يفــيض رضورة إىل القــول بــضياع كثــري مــن األحاديــث  , والنــسيان والكــذب عــىل الــرواة

وإىل  , نطالء أمرها عـىل األمـةوإىل ترسب أحاديث موضوعة إىل السنة النبوية وا , النبوية
 ويـرى أن هـذا  . قد دخلهـا النقـصان والزيـادة والتحريـفأخرىأن تكون أحاديث كثرية 

وأن كل هذا مناف ملا تعهد به اهللا تعاىل من حفظ الـذكر  , هدم للدين وتشكيك يف رشائعه
  .والذي يدخل فيه القرآن والسنة , الذي أنزله

  : ﴿gاملنصوص عليه يف قولـه  » حفظ الذكر« مسألة وأبدأ يف مناقشة هذا الرأي ب
h i j    k l m ﴾ ]٩:احلجر[ . 

 يعتـرب أن الـذكر يف هـذه اآليـة يـشمل القـرآن ـــ كـام تقـدم يف نـص كالمـه ـــفابن حـزم 
  .وختصيص للذكر بال دليل , وأن قرصه عىل القرآن وحده دعوى كاذبة , والسنة

ب ما فيه أنـه عـدول عـن الظـاهر مـن إمـام وأعج , وهذا مذهب عجيب من ابن حزم
هـو  ,  كثريةأخرىوآيات  , يف هذه اآلية« الذكر«  فإن من أظهر الظاهر أن  .ألهل الظاهر
  .ًخلفا عن سلف , واملفرسين خاصة ,  وعىل هذا مجاهري العلامء .القرآن الكريم

بـشكل ال  , هايتضح مـن سـياقاهتا ومـضامين , فأما القرآن فيطلق الذكر يف آيات كثرية
فإدخال غريه معه هو الذي حيتاج إىل دليل ولـيس  , أن الذكر هو القرآن نفسه , غبار عليه
   :ً وها هي بعض اآليات التي ورد فيها لفظ الذكر مرادا به القرآن .العكس
﴿c d e gf h i  j ﴾ ] ٥٠: األنبياء[ . 

                                                 
احللقـة الثالثـة  , ملحمد بـاقر الـصدر , دروس يف علم األصول: عن (١/٦٢ جامع أحاديث الشيعة )1(

  .)٥٥٩ص 
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﴿Ä   Å Æ Ç È É  ﴾ ]٦٩:يس[.  
﴿© ª « ¬ ®       ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ﴾]٢٧−٢٥:التكوير[ . 
﴿l m n o      p q r s t        u v   w ﴾ ]٥١:القلم[ . 
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  .حكاية عام كان يقوله املرشكون
﴿c d e f g h i j    k ml ﴾ ]٨ , ٧:ص[.  
﴿k l m n o p q r ﴾ ]تعاىل وإثرها جاء قوله]٦  :احلجر :  

﴿g h i j    k l m ﴾ ]٩ :احلجر[.  
فــأي ظهــور أظهــر مــن كــون الــذكر يف هــذه اآليــات مــراد بــه القــرآن الكــريم? ومــن أراد 

 ولكني ال أحاجج ابن حزم إال بـام  .فلرياجع تفسريات اآليات وأسباب نزول بعضها , املزيد
   .يسلم به

 x﴿  :وذلك قوله تعاىل هو منطوق رصيحأتيته بام  , ه داللة اآليات السابقةِفْفإن مل يك
y z           {  | ~} _ ̀ a b c d e f g h i  j lk m   

n o p ﴾ ]فالذكر بنص اآلية هو الكتاب العزيز املنزل من  , ]٤٢ , ٤١:فصلت
  .حكيم محيد

  :أن ابن حزم احـتج علينـا بقـول اهللا تبـارك وتعـاىل , وأدعى للعجب , وأكثر من هذا
﴿U V   W X Y Z [ \  ﴾ ]فـــصح أنـــه «  : وقـــال,  ]٤٤:النحـــل 

 غري حمفوظ وال مضمون سالمته مما لـيس  , فإذا كان بيانه , مأمور ببيان القرآن للناس
ومعنى كالمه هذا أن السنة مبينة للـذكر الـذي هـو  »... منه فقد بطل االنتفاع بنص القرآن

 وذلـك .  أن الـذكر هـو القـرآنوهـو ,  فهو من حيث ال يشعر يعـود إىل الـصواب. القرآن
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دعــوى كاذبــة جمــردة عــن  «مبــارشة بعــد تنصيــصه عــىل أن تفــسري الــذكر بــالقرآن وحــده 

 AA » وختصيص للذكر بال دليل , الربهان
 فالسنة غري الـذكر والبيـان . فاآلية رصحية يف أن سنة الرسول بيان للذكر الذي نزله اهللا

  .نــَّيــمبــغري ال
] ٩:احلجــر[ ﴾ g h i j    k l m﴿ : ء واملفــرسون يف آيــةوممــا قالــه العلــام

ــال ــه ق ــاض يف مدارك ــايض عي ــرئ«   :حكــى الق ــر املق ــو عم ــر أب ــاب  , ذك ــن املنت عــن اب
ومل  , التبديل عىل أهـل التـوراة مل جاز  :فسئل , ًيوماIQH كنت عند إسامعيل :قال , القايض

 ﴾ a b c d                e﴿ : التـوراة أهـل  قال اهللا تعاىل يف :جيز عىل أهل القرآن? فقال
  .فوكل احلفظ إليهم , ]٤٤:املائدة[

فلم جيز التبـديل علـيهم فـذكر  , ﴾ g h i j    k l m﴿  :وقال يف القرآن
  .ً ما سمعت كالما أحسن من هذا :فقال , ذلك للمحاميل
ًأن نـرصانيا  , ً هذا الكالم مرويا من طريق األندلسينيًأيضا وقع يل : ~ قال القايض

 .IRH » سأل حممد بن وضاح عن هذه املسألة فأجابه بمثل هذا اجلواب
 ثــم أورد .ISH »  يعنــي القــرآن ﴾    g h i j﴿  :قولــه تعــاىل«   :وقــال القرطبــي

 . ًأقواال هبذا املعنى لعدد من العلامء
ي هـي يـستلزم حفـظ اهللا للـسنة التـ , أما أن حفـظ اهللا تعـاىل للـذكر الـذي هـو القـرآن

        ولـو أنـه مل يـرد بـه ,  إىل املنطـق واملعقوليـةأقـربفهـو  , ألن حفظها حفظ للقـرآن , بيانه
  .ومل يبني كل يشء يف القرآن , مل يبني كل القرآنF  عليه أن الرسولُدِرَ لكن ي .نص

 بـام أن الـسنة جـزء أسـايس ومـصدر رئيـيس  : من هذا واألسلم هـو أن نقـولقربواأل
فـإن  , وبام أنه ال دين بعد اإلسالم وال نبي بعد نبيه , جوانبه وأصوله وفروعهللدين بكل 

                                                 
 .ـه٢٨٤−٢٠٠قايض إسامعيل بن إسحاق نارش مذهب مالك ونارصه بالعراق  هو ال)1(
 .٤/٢٨٣ ترتيب املدارك )2(
 .٦, ١٠/٥ اجلامع )3(
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وحفظـه متوقـف عـىل  , متوقـف عـىل بقائهـا , ألن بقاء الدين , حفظ السنة أمر رضوري

  . هذا نعم .حفظها
لكن هل حفظت الـسنة بـنفس الكيفيـة التـي حفـظ هبـا القـرآن? وهـل حفظـت الـسنة 

  .الك  :ا القرآن? اجلواببنفس الدرجة التي حفظ هب
ومل يـرد مثـل هـذا يف  , فإن القرآن قد تعهد اهللا بنفـسه بحفظـه , فأما من حيث الكيفية

وال ) ?َكيـف(وهو حفظ ال حيتاج ال إىل  ,  ثم باإلضافة إىل حفظ اهللا املبارش للقرآن .السنة
فـإن اهللا تعـاىل قـد  , باإلضـافة إىل هـذا , وال يتوقف عىل أحد وال عىل يشء , )بامذا?(إىل 

 فكانت كتابتـه  .ًوسخر لذلك أسبابا دنيوية برشية عادية ,  أيضاحفظ القرآن بكيفية عادية
َّ وكان كتابه متعددين .آنية مستمرة  متفرغني له ال يكتبـون ًأيضاوكانوا  ,  منذ حلظة النزولُ

ُ بل إن مجيع املسلمني هن .سواه   . وا عن كتابة غري القرآنُ
 .IQH » ومن كتـب عنـي غـري القـرآن فليمحـه , ال تكتبوا عني غري القرآن «  :F فقال

ًوكان القرآن منذ حلظـة نزولـه حيفـظ حفظـا حرفيـا ثـم يـستمر  , ًحيفظـه رسـول اهللا أوال , ً
 ثــم إن تالوتــه واســتظهاره باملناســبة وبغــري . ًاحلفــظ يف املــسلمني حرفيــا عــن ظهــر قلــب

ًكان أمرا قائام آناء ا , مناسبة ألجـر  ثـم جعـل عـىل حفظـه وتالوتـه ا .لليل وأطراف النهـارً
 , هـاؤفإن منزلتـك عنـد آخـر آيـة تقر ,  اقرأ وارتق : يوم القيامة فيقال حلافظه .اجلزيل املغري

ــسنة ــه بكــل حــرف ح ــه فل ــا تالي ــا , وأم ــراءات  , واحلــسنة بعــرش أمثاهل ــوافز وإغ إىل ح
ومل  ,  وهـو مـا حـصل بالفعـل .ريمجتعل الناس يتسابقون إىل حفـظ القـرآن الكـ , أخرى

ًتزده األيام إال رسوخا واتساعا ً.  
  .ًوتم عىل نحو مغاير كيفا ودرجة , أما حفظ السنة فكان له شأن آخر

 فلـم يبـق إال . كام هو الشأن يف القرآن , فحفظ السنة مل ينص اهللا تعاىل عىل توليه له بنفسه
 . حفظها بواسطة األسباب العادية

 والفـروق بـني حفـظ  .للقرآن ألسباب العادية مل يتيرس منها للسنة ما تيرسوحتى هذه ا
                                                 

 .عن أيب سعيد اخلدري , ورواه أمحد يف مسنده ,  رواه مسلم يف الزهد)1(
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بــني تــدوين القــرآن وتــدوين و , وبــني مجــع القــرآن ومجــع الــسنة , القــرآن وحفــظ الــسنة

  . رسدها وبياهناعادةًال أرى داعيا إل , معروفة مفصلة يف أبواهبا ومظاهنا , السنة
ات التـي سـخرت حلفـظ الـسنة مكانجلهود واإلومن هنا كان ال بد أن تظهر عىل تلك ا

 فـال بـد أن  .ات بـرشية عاديـةإمكانـ فهي جهـود و . ولو يف حدها األدنى .آثارها الطبيعية
وال بـد أن تتطلـب  , وال بـد أن تـشوهبا اهلنـات والفلتـات , ختيم عليها املتاعـب واملعانـاة
ــات واالســتدراكات ــذه... املراجع ــ ,  إشــارات جمــرد وه ــب ذكرنات اريخ علمــي ضــخم ت

  .قد تولت تدوينه ودراسته آالف املؤلفات يف تاريخ السنة وعلومها , وحافل
وإذا كـان  ,  إذا كان حفظ السنة هو غري حفـظ القـرآن :وهو , أعود إىل جوهر قضيتنا

وإذا كـان العلـامء مل يقولـوا بعـصمة أحـد مـن  , حفظ الـسنة قـد تـم بجهـود بـرشية عاديـة
ِّ جيـوزون ـــ باسـتثناء ابـن حـزم ـــبل مجـيعهم  , امء الناقدين واملدوننيوال من العل , الرواة

وجيـوزون  , وجيوزون عىل بعض الـرواة التـدليس , عىل الرواة واملدونني الغلط والنسيان
ويف سـالمتها مـن  ,  فهل هذا كله يقتيض التشكيك يف حفظ الـسنة... عىل آخرين الكذب
 الزيادة والنقصان?

  .ومستوى األفراد ,  مستوى األمة: نياجلواب عىل مستوي
بكامل إيامهنـا  , فال نستطيع أن نتصور أمة بأكملها جمندة معبأة , أما عىل مستوى األمة

ثـم ال تـستطيع أن تـصون صـيانة كاملـة  , اهتـاإمكانوبكـل جهـدها و ,  وإرادهتاصدقهاو
ومـن  ,  وزورأو ال تـستطيع أن متيـز مـا بـث فيـه مـن كـذب , وشـطر دينهـا , تراث نبيهـا

ً خصوصا وأن عددا  .فلتات وغلطات قـد نـذروا  ,  من علامء األمة األذكياء األتقيـاءًكبرياً
  .واشـتغلوا بـه مجاعـات وفـرادى , وفرغوا له أوقاهتم ومهمهم , حياهتم كاملة هلذا األمر
إال أن تكـون قـد حققـت مبتغاهـا عـىل أكمـل  , عـىل هـذا النحـو , ال يمكن هلـذه اجلهـود

ــا هــو ســاقط , وجــه ــا هــو ثابــت وأســقطت م ً وهــذا طبعــا مل يقــع يف ســنة أو  .فثبتــت م
N يف قرون وفرتاتإنامو , سنوات 

 مـن أن األمـة ـــً هلم منازعـا فيـه أعلم وال ــفإذا أضفنا إىل هذا ما يقوله كثري من العلامء 
ي جعلهـا  من الـسنة التـًشيئا إن  :أمكننا القول باطمئنان , بمجموعها معصومة عن اخلطأ
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 مما غلـط ًشيئا وإن  .ً منها مل يضع أبدا من هذه األمةًشيئاإن  , اهللا دينا لعباده إىل يوم القيامة

ومل يتـرسب ويـستقر فـيام  , فيه الغالطون أو كذبه الكذابون مل ينطل أمره عـىل علـامء األمـة
  . هذا عىل مستوى األمة .F توه وقبلوه من سنن النبيَّثب

 فـاألمر ـــأو من العامة  ,  سواء كان هؤالء األفراد من العلامءــألفراد أما عىل مستوى ا
ً وعدم العصمة يتخذ أشكاال وصـورا عديـدة . واألصل فيه أن ال عصمة ألحد .خيتلف ً.  

ــا ــت درجته ــا كان ــصية أي ــصمة باملع ــدم الع ــق ع ــل ويف  , ًيتحق ــأ يف الفع ــق باخلط ويتحق
 . لفكرويتحقق باخلطأ يف الرأي وا , القول

ويف  , يــة الغلــط يف ســامع احلــديثإمكانيف  , يتحقــق عــدم العــصمة , ويف موضــوعنا
وتكـذيب مـا  , ويف الغلط بتصديق ما ليس بصدق , ويف كتابته , ويف أدائه للغري , حفظه

 . العمد والكذب يف كل هذااحتامل ويتحقق ب , أو بالتوقف فيه , ليس بكذب
وإن كان خيتلـف بـاختالف  , هذا وقع وثبتكل  , فهذا كله جائز وواقع يف موضوعنا

ًتبعـا  , مـن العيـب والـنقص ,  أو ذاك أو ينعدم أو يكثـر هـذا النـوعُّفيقل , صفات الناس
ًوتبعـا ليقظتـه أو  , أو فجـوره وزندقتـه , ًوتبعا لدرجة إيامنـه وتقـواه , لصفات كل واحد

 علمـه بقـضايا ِودرجـة , اًعمومًوتبعا لدرجة علمه  , ًوتبعا حلفظه أو سوء حفظه , غفلته
  .ًاحلديث خصوصا

 يف ـــ عـن العامـة ًفـضال ,  مـن العلـامءـــومن هنا يبقى من اجلائز أن يقع بعض األفراد 
 كـام يمكـن  .أو احلكم بأهنا ضعيفة فقط , تصديق أحاديث مكذوبة أو التوقف يف تكذيبها

 كـل  .يحها وقبوهلـاكام يمكن أن يتوقفوا يف تـصح , أن يردوا بعض األحاديث الصحيحة
  .هذا جائز أن يقع لألفراد

 سـواء مـن , وهذا شبيه بمسألة فهم املعاين واألحكـام التـي تتـضمنها النـصوص الـرشعية
فإذا كنا نجوز أن يغلـط  , والتطبيق أو من حيث التفصيل , حيث األمهية اإلمجالية للمسألتني

هــو  منهــا مــا اوخيرجــو , فيحملوهــا مــا ال حتتمــل ,  الــرشعيةالنــاس يف فهــم النــصوص
ــا ــصد , منه ــك عــن ق ــل ذل ــن يفع ــد يوجــد م ــل ق ــراه  , ب ــا ي ــب م ــذهبا أو جيل ًلينــرص م
ويـدافع عـن املعـاين  ,  املعـاين الـصحيحةجاهـلويت , فيحرف الكلم عن مواضـعه , ًنفعا
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ِّويقول النصوص ما مل تقله , الفاسدة ّوحيكمها بـام مل حتكـم بـه , َُ َ فكـذلك جيـوز أن يقـع  , ُ

  .وكل هذا واقع , هبذا يف تثبيت األحاديث وردهاشبيه 
 ًوهدما للرشيعة?? , وزعزعة ألحكام الدين , ًلكن هل يعترب هذا تشكيكا يف السنة

والرشيعة أقـوى مـن  ,  وأمتن من أن تشكك فيه هذه اآلفاتُفالدين أثبت , ًأبداوال ك
ثباهتــا هــذه اهلنــات والــسنة أكــرب مــن أن تزعــزع ثبوهتــا و , أن تنــال منهــا هــذه اخلــدوش

فإن دين الفـرد ال يفـسد ببـضعة أخطـاء تـنطيل  ,  وحتى عىل املستوى الفردي .والغلطات
 ليس هذا مما يفسد عىل املرء دينه إذا سلمت له  .وببضعة أحاديث تلتبس عليه , عىل فهمه

ًإذا سلمت نصوصا وأحكامـا , وآالف األحاديث , آالف اآليات  نعـم  . ودرايـةروايـة , ً
فإهنـا تفـسد عليـه  ,  كثرت عنده اآلفات أو أصابت قضايا أساسـية وخطـرية يف الـدينمن

ولكــن هــذا ال يــصل إليــه إال املــستهرتون وذوو األهــواء واألغــراض  , دينــه بقــدر ذلــك
  .الفاسدة
  : مسألة تصويب املجتهدين−٣

تفرعـة بـل هـي عنـد القـائلني هبـا م , وثيقة بمـسألة العمـل بـالظن هذه املسألة هلا صلة
 مـا غلـب نهايةألن املجتهد إنام يتبع يف ال , )كل جمتهد مصيب(ومفادها القول بأن  , عنها

 فهـو عـىل كـل حـال  .وأصـاب مـا يـسعى إليـه , فقـد أدى مـا عليـه ,  فإن فعـل .عىل ظنه
  .مصيب يف اجتهاده

وال شــــك أن هــــذه املقالــــة تفــــيض إىل إشــــكال عــــويص عــــىل نظريــــة التقريــــب 
 إذ أهنـا تـصل بنـا إىل أن كـل  . العمل بالظن وغالب الظن بـصفة خاصـةوعىل , والتغليب

 ال مــن , ذاتـه املجتهــد وعقـلفتــصبح أحكـام الـدين نابعــة مـن  , جمتهـد يقـول مــا بـدا لـه
  !! الرشع وأدلتهنصوص

ــديد و ــة تعرضــت خلــالف ش ــذه املقول ــدالوه ــرتمج ــا إىل  ,  حم ــاس فيه ــسم الن وانق
ِّفريـــق املـــصوبة , فـــريقني ِّوفريـــق املخطئـــة وهـــم الرافـــضون  , القـــائلون هبـــاوهـــم  , َ

  .واحلق واحد ,  وغريه خمطئبعضهم مصيب ,  املجتهدين املختلفنيالقائلون بأن , هلا
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 ما هو حمل  : املأل خيتلفون? وفيم يصوبون أو خيطئون? أيَ فيم :ولنبدأ القصة من أوهلا

ن صوب مجيع املجتهـدين عـىل فمنهم م , النزاع الذي اختلف فيه األصوليون واملتكلمون
  .ومنهم من يعترب أن املصيب من املختلفني واحد? , اختالفهم

 عىل أن املصيب واملحق من املختلفـني ال يكـون ًقريبافقد اتفقوا ت , أما يف أصول الدين
  . اآلن وليس هذا هو موضوعنا .خمطئ آثم خمالفهو , ًواحداطرفا إال 

 فهل كل جمتهد يف هذا املجال مصيب وكل . ل الدينأما حمل اخلالف فهو ما دون أصو
  ال يكـون إالًأيـضابة? أم أن املـصيب يف هـذا املجـال ِّوَكام هو قـول املـص , اجتهاد صواب

 ئة?ِّطَكام هو قول املخ , ومن خالفه فهو خمطئ , اقوال واحد
  ه?ما هو? وما حده? وما ضابط , » ما دون أصول الدين «لكن هذا املجال الذي هو 

ًاختلفت عبارات األصوليني وتفاوتت قليال يف التعبري عن حمـل النـزاع يف هـذه املـسألة 
  :وهذه بعض تعبرياهتم

ــو احلــسني البــرصي ــال أب ــروع  «  :ق ــد يف الف ــاس يف أن كــل جمته ــر اخــتالف الن ــاب يف ذك               ب
  ,IQH » مصيب

 .IRH» ممتنع   اختالفهم جائز غري باب يف أن إصابة املجتهدين يف الفروع عىل«   :ثم قال
 فقط  بل عليه أمارة , إن ما ليس عليه داللة قاطعة«   :قولهISH ونقل عن قايض القضاة

 فالواجب فيه عىل املجتهد أن يعمل بام يؤديه إليه اجتهاده فكـل ــ كخرب الواحد والقياس ــ
 .ITH »... جمتهد فيه مصيب

ألن األول أطلـق التعبـري  , بـل يتكـامالن , وهذان القوالن ال خيتلفان وال يتعارضـان
 ألن مـن الفـروع مـا يكـون  .ًوالثاين فيه تقييد هلذه الفروع بأن يكون دليلها ظنيا , بالفروع

                                                 
 .٢/٣٧٠ املعتمد )1(
 .٢/٣٧٥ املعتمد )2(
  .)ـه٣١٥ت (عي الشاف , املعتزيل ,  هو القايض عبد اجلبار)3(
 .٢/٣٩٤ املعتمد )4(
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  .فال يدخل يف مسألتنا , ًدليله قطعيا

 مـا نجـده عنـد كـل مـن هـو , والتعبري بالفروع عن حمل اخلالف بني املصوبة واملخطئة
ــاجي , IQHالــشريازي ــن قدامــة , ISHوابــن برهــان , IRHوالب ــة , ITHواب ــن  , IUH وابــن تيمي واب
 .IVHاخلطاب

قد اضـطرب األصـوليون «   :فقال إمام احلرمني , وعرب بعضهم بالظنيات واملظنونات
ملــصيب مــصيبون عــىل اإلطــالق? أم ا , يف أن املجتهــدين يف املظنونــات وأحكــام الــرشيعة

  .IWH » منهم واحد?
وعرب يف موضع آخـر بالفقهيـات  , IXH » كل جمتهد يف الظنيات مصيب«   :وقال الغزايل

IQPH » ... املسائل التـي ال نـص فيهـا«   :غري أنه استعمل يف بعض املرات عبارة .IYH الظنية

كــون فيهــا ي املــسألة الفقهيــة إمــا أن«   :وهــو التعبــري الــذي اعتمــده اآلمــدي حيــث قــال
وبمثـل هـذا عـرب  , IQQH » ... فقد اختلفوا فيها ,  فإن مل يكن فيها نص .أو ال يكون , نص

 IQSHNسنويواإلIQRHابن احلاجب
لـيس بيـنهم  , والـذين عـربوا بالظنيـات والفقهيـات , وإذا كان الذين عربوا بـالفروع

                                                 
 .٣٠٨ التبرصة )1(
 .٧٠٧ إحكام الفصول )2(
 .١٢/٣٤١ الوصول إىل األصول )3(
 .٢/٤١٤ روضة الناظر وجنة املناظر )4(
 .٤٩٧ املسودة )5(
 .٤/٣١٠ التمهيد )6(
 .٢/١٣١٦ الربهان )7(
 .٣٦٤ , ٢/٣٦٣ املستصفى )8(
 .٣٦١ , ٢/٣٥٨ املستصفى )9(
 .٣٧٧ , ٢/٣٧٦صفى  املست)10(
 .٤/٢٦٤ اإلحكام )11(
 .٢١٢ منتهي الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل )12(
 .٤/٥٥٩ هناية السول يف رشح منهاج األصول )13(
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 الفقهية املنبنية عـىل أدلـة واالجتهادات ,  الفروع الفقهية :ًمن حيث يقصدون مجيعا , فرق يذكر

ًيمكن أن يعني اختالفا جوهريا عن التعبريات السابقة , فإن التعبري بام ال نص فيه , ظنية  ذلك  .ً
إمـا  , يدخل فيه األحكام املستفادة من نصوص ظنيـة , أن التعبري بالفروع وبالظنيات الفقهية

 عمومـــــاتكال , وإمـــــا ظنيـــــة الداللـــــة , ظنيـــــة الثبـــــوت كـــــبعض أخبـــــار اآلحـــــاد
 بيـنام التعبـري بـام ال ... واأللفاظ املـشرتكة ,  املخالفةومفهومات , والظواهر , املخصوصة
  . كلهاخيرج هذه األحكام النصية الظنية , نص فيه

مل يقـصدوا خمالفـة  , ولكن الذي يبدو يل أن الذين عربوا عن حمل النزاع بام ال نص فيـه
  :وذلك لألدلة التالية , اآلخرين ومل يقصدوا غري ما قصدوه

  .وال استدرك عليهم فيام عربوا به ,  مل يرصح أحد منهم بمخالفة اآلخرين−١
 وأبو احلـسني ,  عبد اجلبار: هم السابقون , وبالظنيات ,  أن الذين عربوا بالفروع−٢

  .ً ثم بقيت تعبرياهتم هي األكثـر اسـتعامال. واجلويني , والباجي , والشريازي , البرصي
 ومـا دام املعـربون بـام  .بت أن تعبريهم عن جوهر املسألة هو األصل الذي ينبغي اعتامدهفث

فهذا يدل عىل  , وال انتقدوا عليهم تعابريهم , ًمل يظهروا خالفا مع اآلخرين , ال نص فيه
ْ وربام عنوا بالنص. وقاصدون قصدهم , أهنم يف اجلوهر متفقون معهم َ.  

 ًأيـــــــضامـــــــنهم مـــــــن عـــــــرب  , ص فيـــــــهالـــــــذين عـــــــربوا بـــــــام ال نـــــــ  − ٣
 يف ـــوهـو  , وأعنـي بـصفة خاصـة اإلمـام الغـزايل , وبالفقهيات , وبالفروع , الظنياتب

 فقـد اسـتعمل العبـارات كلهـا وهـو .  أول من عرب بـام ال نـص فيـهــحدود ما وقفت عليه 
  .ومل ينبه عىل فرق بني األلفاظ املعرب هبا , يناقش القضية نفسها

 خـرىخالف املقصود بالتعبريات األ , تى إن قصد املعربون بام ال نص فيهفح , وعىل كل
 ًأيـضاو , لكوهنا األسـبق واألكثـر , خرىفإن التعويل يف هذه القضية عىل تلك التعبريات األ

والظنية قد توجـد مـع  L »الظنية  «هو  ًأصالت منه القضية َعَلكون العنرص اجلوهري الذي نب
 وقـد ذهـب الغـزايل نفـسه إىل أن الظـن  .قـد توجـد يف غـري الـنصكام أن القطعية  , النص

وخاصـة إذا كـان  , املستفاد من القياس قد يكون أقوى من الظن املستفاد من عموم النص
وقـد  , ًوالقيـاس يفيـد ظنـا , ًظنـا فإن العمـوم يفيـد«  : قال , هذا النص قد كثر ختصيصه
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 فـال يبعـد أن يكـون قيـاس , بـاع األقـوىفيلزمـه ات , يكون أحدمها أقوى يف نفس املجتهد

أو عمـوم قـوي أغلـب عـىل الظـن مـن قيـاس  , قوي أغلب عىل الظن من عمـوم ضـعيف
 .IQH » ... فنقدم األقوى , ضعيف

 الفــروع الفقهيــة : وهـو , )هـل كــل جمتهـد مــصيب?(ْوإذ حتـرر حمــل النـزاع يف مــسألة 
إذا  , ن يف األحكـام الفقهيـة الظنيـة فهـل املجتهـدو .فلننتقـل إىل مناقـشة القـضية , الظنية

ومـا  ,  واحـد وحكـم واحـدٍهل يكون الـصواب يف قـول , اختلفوا يف حكم من األحكام
ــأ ــه خط ــادات صــوابا , خالف ــع االجته ـــوأصــحاهبا  , ًأم تكــون مجي ـــ عــىل اخــتالفهم ـ  ـ

  ن?مصيبو
هم قـال ومـن مـن , من متكلمني وأصوليني وفقهاء , ًوأبدأ أوال بعرض مواقف العلامء
  .بالتخطئة ومن منهم قال بالتصويب

 ... والقائلون ... القائلون
ومـن خالفـه خمطـئ  , أما القائلون بأن املصيب يف الفروع الظنيـة املختلـف فيهـا واحـد

ومـن  , فهم اجلمهـور األعظـم مـن األصـوليني والفقهـاء مـن املـذاهب األربعـة , معذور
  .لمني املعتزلة واألشاعرة وغريهم وهو قول كثري من املتك .الظاهرية وغريهم

إال أن ابن وهـب ذكـر  , ً منصوصاًشيئامل نجد ملالك يف هذا الباب «   :قال ابن عبد الرب
املـرء أن يوفــق  عادة مـن ســ :ً سـمعت مالكــا يقـول: عنـه يف كتـاب العلــم مـن جامعـه قــال

 املخطـئ عنـده  ويف هـذا دليـل عـىل أن, ومن شقوة املرء أال يزال خيطئ , للصواب واخلري
  .أعلمواهللا  , وإن اجتهد فليس بمريض احلال

إنـام عـىل احلـاكم «   : قـال حممـد بـن مـسلمة: قال )املبسوط(وذكر إسامعيل القايض يف 
فقـد أدى مـا  , جيهـد نفـسه , فـإذا اجتهـد وأراد الـصواب , االجتهاد فيام جيوز فيه الـرأي

ً خالفـا أعلـمال «  : عمر الـشافعي أنـه قـال ونقل عن عبيد اهللا .IRH » عليه أخطأ أو أصاب
                                                 

 .١٣٤−١/١٣٢ املستصفى )1(
 .٨٩ جامع بيان العلم وفضله )2(
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 مثـل إسـامعيل بـن إسـحاق ـــني ونظـارهم مـن البغـداديني يبني احلذاق مـن شـيوخ املـالك

ومن دوهنم مثل شـيخنا عمـرو بـن حممـد  , وابن العباس الطياليس , وابن بكري , القايض
وأيب احلـسن بـن  ,  حممد بن حممد بن إسحاق بـن راهويـهوأيب الطيب , أيب الفرج املالكي

 أن مـذهب  : كـل حيكـيـــوغريهم من الشيوخ البغداديني واملـرصيني املـالكيني  , املنتاب
إذا اختلفوا فـيام جيـوز فيـه التأويـل مـن  , يف اجتهاد املجتهدين والقائسني , مالك رمحه اهللا
هـذا  و : قـال... أن احلق من ذلك عند اهللا واحد من أقواهلم واخـتالفهم : نوازل األحكام

قال وهو املشهور من قول أيب حنيفـة  , القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي
  .IQH » وفيام حكاه احلذاق من أصحاهبم , حكاه حممد بن احلسن وأبو يوسف
أن احلـق  , روى مجهور أصحاب مالـك رمحهـم اهللا«  : وقال أبو الوليد الباجي املالكي

ثـم قـال IRH »...  خمطئ ومصيب: فقالF ب النبيوذلك أنه سئل عن أصحا , يف واحد
وهـو  , إن احلـق يف واحـدZ وكـل مـن لقيـت مـن أصـحاب الـشافعي يقـول«  : أبو الوليد

والـذي «   :ثم قال« ISHوبه قالت املعتزلة من البغداديني , )أي عن الشافعي(املشهور عنه 
  .ITH »  احلقفقد حكم بغري ,  أن احلق واحد وأن من حكم بغريه :أذهب إليه

  .وجزم بنسبته إىل اإلمـام الـشافعي نفـسه , الشافعي , وبه قال أبو إسحاق الشريازي
 وال  .ولـيس لـه قـول سـواه ,  وهذا هو املنصوص عليه للشافعي يف القديم واجلديد :قال
  .IUH »  من أصحابه من اختلف يف مذهبهأعلم

 ... م قوم من املتأخرين مل يفهموا كالمهإنام ه , واعترب أن الذين نسبوا إليه خالف هذا
ما يقطع بأن هذا هـو مـذهب الـشافعي  , ونقل عن كبار فقهاء املذهب القائلني هبذا القول

  .وأبو الطيب الطربي , وأبو عيل الطربي , ينييسفرامنهم أبو إسحاق اإل , يف املسألة
                                                 

 .٩٠ نفسه )1(
 .٧٠٧ إحكام الفصول )2(
 .٧٠٧ إحكام الفصول )3(
 .٧٠٨ نفسه )4(
 .٢/١٠٤٦ رشح اللمع )5(
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كـان املـذهب الكالمـي يعتـرب أحـد أر , سفرايينيومن اجلدير بالذكر أن أبا إسحاق اإل

 . اآليت ذكره ,  ومثل هذه املنزلة البن فورك .أليب احلسن األشعري
صـاحب  , إسـامعيل بـن حييـى(أن املـزين  , عـن أيب عـيل الطـربي , كام نقل الشريازي

وقطـع بـأن  , قد استقىص األقوال يف هـذه املـسألة)  الناس بأقواله ومذهبهأعلمالشافعي و
وهـو مـذهب كـل منـصف مـن  , والليث , الك هذا هو قول م وحقق أن .صيب واحدامل

 بكـر بـن اأبـ , وأن من األشاعرة القائلني به , أصحاب الشافعي من املتقدمني واملتأخرين
 . IQH سفراييني إسحاق اإلاوأب ,  بكر بن فوركاوأب , جماهد

 IRHN وأما ابن حزم فال يليق به غري هذا املذهب والغلو فيه
  .وسأعود إىل موقفه بعد قليل , إمام احلرمني , ل أبو املعايلوهبذا القول قا

 املـــذهب عنـــدنا يف املجتهـــد أنـــه يـــصيب ...  «  :وقـــال الرسخـــيس بلـــسان احلنيفيـــة
ISHN » أخرىوخيطئ  , تارة 

واحلق  «  : ثم قال» مذهب املخطئة ومذهب املصوبة «ًوعرض ابن برهان املذهبني معا 
 غــري أنــه إن أصــابه فقــد وافــق ...  بــد لــه مــن مطلــوب معــنيالبــني يف ذلــك أن الطلــب ال

إن «   :)وهـو حنفـي(وقال البـزدوي ITH »... ًوإن أخطأ كان معذورا لعرس الطلب , احلق
  .IUH » املجتهد خيطئ ويصيب

  .وغريمها من املتأخرينIWH واآلمديIVH وهذا هو اختيار الرازي
ومن  , احلق يف قول واحد من املجتهدين«   :فقال صاحب الروضة , وأما من احلنابلة

                                                 
 .١٠٤٨ املصدر نفسه )1(
 .١٣٧−٨/١٣٦واإلحكام  , ١/٧٠ املحىل )2(
 .٢/١٤ أصول الرسخيس )3(
 .٢/٣٤٨ الوصول )4(
 .٤/١٦مع كشف األرسار  ,  أصول البزدوي)5(
 .٢/٤٠٤ املحصول )6(
 .٤/٢٤٧ األحكام )7(
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وممـن ذهـب إىل أن «   :ثـم قـال ,IQH » سواء كـان يف فـروع الـدين أو أصـوله , عداه خمطئ

وأبــو  , أصــحابنا , وهــو عنــد اهللا متعــني , ومل يتعــني لنــا , احلــق يف أحــد األقــوال واحــد
  . IRH » الفقهاء  وأكثر  , والشافعي , ومالك , حنيفة

 القـايض  أنـــ سوى مـا تقـدم ــ ومما جاء فيها .  القول املعتمد يف مسودة آل تيميةوهذا هو
وأن ابـن وهـب رواه عـن مالـك  , عبد الوهاب املالكي ذكره عن أصـحابه وأكثـر الفقهـاء

 نـسبة هـذا القـول إىل ًأيـضا وفيهـا  .ًوأنه ذكر عن مالك نـصوصا رصحيـة بـذلك , والليث
  .ISH اإلمام أمحد بن حنبل

ونقـل مـا يفيـد أن هـذا  ,  أبو اخلطاب الكلـوذاينًأيضاقد تبنى هذا القول من احلنابلة و
 .ITH وذلك عن تلميذه بكر بن حممد , هو قول اإلمام أمحد نفسه

ونـسبه  , ونسب القـول ألمحـد وأكثـر أصـحابه , ًأيضاوبمثل قوله قال ابن النجار احلنبيل 
ـــ ًأيــضا ـــ باإلضــافة إىل مــن ســبق ذكــرهم ـ                 وابــن , واملحاســبي , إىل األوزاعــي وإســحاق ـ
  .IUH كالب

وأن املجتهـد  , هؤالء بعض القائلني بأن املجتهـدين املختلفـني مـنهم خمطـئ ومـصيب
ًيطلب حكام معينا هللا يف النازلة  يفومـن أخطـأه فهـو معـذور  , فمن أدركه فهـو مـصيب , ً

  .خطئه مأجور عىل اجتهاده
وتنـوع  ,  وكثـرهتم.  كام تبني وثبـت هـم اجلمهـور األعظـم مـن العلـامءوالقائلون هبذا

 وال إىل مزيـد , تـاج إىل مزيـد بيـانحي كل ذلك ال , وعلو مراتبهم , مذاهبهم وعصورهم
  .أخرىسامء ألرسد 

 فمن هم القائلون بخالف هذا ? وماذا يقولون?
                                                 

 .٢/٤١٤ روضة الناظر )1(
 .٤١٥ نفسه )2(
 . بعدها وما٤٩٧ املسودة )3(
 .٣١٣ , ٤/٣١٠ التمهيد )4(
 .٤/٤٨٩ رشح الكوكب املنري )5(
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تهـد يف الفـروع الظنيـة لقد ذهب بعض املتكلمني من املعتزلة واألشـاعرة إىل أن كـل جم

 فـإذا بـذل أقـىص جهـده , ألن الواجب عليه هو االجتهاد وحتـصيل غلبـة الظـن , مصيب
ألن الظنيـات  , ًوليس مطلوبا منه أكثـر مـن هـذا , فقد أصاب , وغلب عىل ظنه حكم ما

 فـإذا  . عام غلب عىل ظنـهناشئبل احلكم  , يف نظرهم ليس فيها حكم معني يطلبه املجتهد
 فإذا توصـل جمتهـد  .فهو احلكم يف حقه ويف حق من يستفتيه ويقلده ,  ظنه يشءغلب عىل

 لـو توصـل ًأيـضاوهكـذا  ,  عىل صواب لـنفس األسـبابًأيضافهو  , آخر إىل نتيجة خمالفة
  .وكل ما قالوا به صواب ,  فكلهم مصيبون. عدد من املجتهدين إىل أحكام خمتلفة

والقـايض  ,  أبـو احلـسني البـرصيـــ ًقريبا كام مر بنا ــ فمنهم , أما القائلون هبذه املقالة
  .ومها معتزليان كام هو معروف , عبد اجلبار

والقـايض أيب  , والقـايض أيب بكـر , ونسب الباجي هـذا القـول إىل املعتزلـة البـرصيني
أي ( , IRHًوذكر أن أبا حنيفة وأبـا احلـسن األشـعري يـروى عـنهام القـوالن معـا  , IQHجعفر
  .)طئة والتصويبالتخ
وأضـاف  , ًأيـضاهـو مـا أورده الـشريازي  ,  قولني عـن أيب حنيفـة واألشـعريروايةو

  .ISH ًأيضاالقول بالتصويب إىل أصحاب أيب حنيفة 
 .ITH ذكر القولني عن أيب حنيفة واألشعريًأيضاواآلمدي 

مل يـسميا و ,  الـشريازيًأيـضاوذكـرهم  , أما املعتزلة البرصيون الذين ذكرهم البـاجي
ونجده هو يسمي لنا مـن  , وقد تقدم قوله ,  أبا احلسني البرصيفنجد منهم , ًمنهم أحدا

 .IUH وابنـه أبـا هاشـم اجلبـائي , ائيَّبُجـــوأبا عيل ال , أبا اهلذيل العالف : القائلني بالتصويب
ن  وقـد نـص عـىل تـسمية هـؤالء وأهنـم مـ. وهؤالء الثالثة معتزلة برصيون كام هو معلـوم

                                                 
 .٧٠٨ إحكام الفصول )1(
 .٧٠٨ إحكام الفصول )2(
 ١٠٤٩ ١٠٤٨/ ٢ رشح اللمع )3(
 .٤/٢٤٧ اإلحكام )4(
 .٢/٣٧٠ املعتمد )5(
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 .ISHوأيب اخلطاب,  IRH وابن تيميةIQH كل من اآلمدي , املصوبة

وخاصـــة إىل أيب  , وهكـــذا يتـــضح أن نـــسبة القـــول بالتـــصويب إىل معتزلـــة البـــرصة
ِواجلبائيني , وأيب اهلذيل , احلسني ْ  . ثابتة ال نزاع فيها , َّ

ـــسبة هـــذا القـــول إىل أيب حنيفـــة واألشـــعري  فيـــرتجح عنـــدي صـــحتها إىل , أمـــا ن
  .وعدم صحتها إىل أيب حنيفة , األشعري

  :فله مرجحات هي , أما تصحيح نسبة التصويب إىل أيب احلسن األشعري
 كـــون عـــدد مـــن األصـــوليني قـــد نـــسبوا هـــذا القـــول إليـــه مـــن غـــري تـــردد وال −١

وأبو اخلطاب IUH وكذلك الرازي .وهو من أقطاب األشعريةITHمنهم أبو املعايل , تشكيك
 . IWHسنويواإلIVHالكلوذاين

يكون هلـم ويبعد أن يقولوا به من غري أن  ,  اختيار بعض كبار األشاعرة هذا القول−٢
ــيهام  . خاصــة البــاقالين والغــزايل مــنهموأعنــي , )األصــحاب(فيــه ســلف مــن   والنــسبة إل

 وســـأعود إىل موقـــف الغـــزايل بعـــد قليـــل إن شـــاء  .ال حتتـــاج إىل استـــشهادات , ثابتـــة
حيـث  , وذلـك لتقدمـه ومكانتـه األشـعرية ,  فقـطأنقل اآلن قول أيب املعايلولكني  , اهللا
ــال ــات « : ق ــا املظنون ــا , فأم ــو IXH القــايضفــصار , فقــد اشــتهر اخلــالف فيه  وشــيخنا أب

   .IQPH » إىل تصويب املجتهدينIYHاحلسن
                                                 

 .٤/٢٤٦ اإلحكام )1(
 .٥٠٢ املسودة )2(
 .٤/٣١٣ التمهيد )3(
 ٢/١٣١٩ الربهان )4(
 .٢/٥٠٣  املحصول)5(
 .٤/٣١٤ التمهيد )6(
 .٤/٥٦٠ هناية السول )7(
 . هو أبو بكر بن الطيب الباقالين)8(
 . هو أبو احلسن األشعري)9(
 .٢/١٣١٩ الربهان )10(
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ــارة الــشريازي حــني ذكــر القــولني عــن أيب احلــسن−٣ ــه قــال أوال  ,  يفهــم مــن عب ًأن
  . إىل أن كل جمتهد مصيبــ كام عرب اجلويني ــثم صار  , خطئة وأن الصواب واحدبالت

 كـام أنـه  .ويف البـرصة نجـم القـول بالتـصويب , ً كون أيب احلسن األشعري برصيا−٤
 وبـالرغم مـن أن أبـا احلـسن . وهو أحد أبرز القائلني بالتصويب , تلميذ أليب عيل اجلبائي

 وهـذا  .فال يبعد أن تكون هذه الفكرة قد بقيـت يف نفـسه , فارق شيخه ومذهبه االعتزايل
 إن هذه بقيـة اعتـزال بقـي يف أيب  :يقال « :  حيث قالــ وهو أشعري ــما يؤكده الشريازي 

  .IQH » ~احلسن 
  :وأما اإلمام أبو حنيفة فيرتجح اعتباره من املخطئة لألسباب اآلتية

ن املجتهـد أ ـــ ومها عمدة األصوليني األحناف ــ رأينا قول البزودي وقول الرسخيس −١
   .وكل منهام تكلم باسم املذهب احلنفي , خيطئ ويصيب
  ,»... املـذهب عنـدنا«   :وقـال الرسخـيس ,IRH»  احلق واحـد :فعندنا«  : قال البزودي

خاصـة وأن  , وهـو عـىل خـالف قـول إمامـه , ىل هذا النحوُوال يعقل أن حيكى املذهب ع
  .البزودي والرسخيس , ءت عىل لسان حجة األصوليني األحنافاحلكاية جا

ووضـحه  , ) األصـويل احلنفـي الكبـري ( وأرصح من هذا ما ذكره الكامل بن اهلـامم −٢
ًد فيها حكام معينا أوجب طلبـهَ تعاىل يف الواقعة املجتهمن أن هللاِ , شارحه ابن أمري احلاج ً.  

وأن هـذا هـو قـول األئمـة األربعـة  , هو املخطئومن مل يصبه ف , فمن أصابه فهو املصيب
 .ISHأيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد

 مـن ـــ أو عـربوا خطـأ ـــفهمـوا ذلـك خطـأ  ,  الذين نسبوا التصويب إىل أيب حنيفة−٣
 أن املجتهد مصيب من حيث أنـه  :وهو , قول ينسب بكثرة إىل أيب حنيفة وبعض أصحابه

 فإن توصـل إىل حكـم  .وهو عليه مأجور , د ذاته صواب يف حافهذ , اجتهد وبذل جهده
                                                 

 .٢/١٠٤٨ رشح اللمع )1(
 .٤/١٧ كشف األرسار )2(
 .٤/٥٦٣سلم الوصول للمطيعي   عن)3(
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وهـي (واختلف أهـل املقالـة الـصحيحة «   : قال البزدوي . .فقد أصاب إصابة ثانية , اهللا

  .ًكان خمطئا ابتـداء وانتهـاء ,  إن املجتهد إذا أخطأ :فقال بعضهم) أن املجتهد خيطئ ويصيب
 وهـذا  .لكنـه خمطـئ انتهـاء فـيام طلبـه ,  بل هـو مـصيب يف ابتـداء اجتهـاده :وقال بعضهم

 كـل جمتهـد  : وقـد روي عـن أيب حنيفـة رمحـه اهللا أنـه قـال .القول اآلخر هو املختار عنـدنا
املجتهـد  أي أن  .IQH »  ومعنـى هـذا الكـالم مـا قلنـا .واحلق عند اهللا تعاىل واحـد , مصيب
ائيـة للمجتهـد هـي حكـم اهللا  النهغايـةبيـنام ال , بتداء من حيث قام بواجب االجتهادمصيب ا

  .ومن أخطأه فمخطئ , ٌ فمصيبفمن أصابه , وحكم اهللا واحد , تعاىل
مـن  , وهو ما حيوم حوله من حكوا عنه التصويب , ويتأكد أن هذا هو مراد أيب حنيفة

مـسلم (صـاحب  , خالل قول أصـوليني حنفيـني آخـرين مهـا حمـب اهللا بـن عبـد الـشكور
               :حيــث قــاال , )فــواتح الرمحــوت(صــاحب  ,  األنــصاريوشــارحه عبــد العــيل) الثبــوت

ً أن هللا حكــام معينــا أوجــب طلبــه: و املختــار«  فمــن أصــابه فلــه  , ًونــصب عليــه دلــيال , ً
وهـذا معنـى  .ببذل الوسـع , المتثاله أمر االجتهاد , ومن أخطأه فله أجر واحد , أجران

 . وخمطـئ انتهـاء , أي مـأجور بفعلـه , بتـداء أن املجتهـد املخطـئ مـصيب ا :قول احلنفيـة
 كـل :  وعرب عنه اإلمـام أبـو حنيفـة رمحـه اهللا فقـال .وهذا هو الصحيح عند األئمة األربعة
 .  مـصيب يف بـذل وسـعه حتـى يـؤجر عليـه: يعنـي , جمتهد مصيب واحلق عند اهللا واحـد

 .IRH » قد يصيبه وقد ال , واحلق عند اهللا واحد
سبة التـــصويب إىل أيب حنيفـــة وبعـــض أصـــحابه كـــأيب احلـــسن عـــىل هـــذا حتمـــل نـــف

 ـــوأهـل البيـت  , والدليل عىل خالفهـا قـائم , وإال فهي غلط ال دليل عليه , ISHالكرخي
  . بام يف البيتأدري ــأعني األصوليني األحناف 

هي نفـسها التـي سـار  , وهذه الطريقة التي صاغ هبا املسألة أبو حنيفة وبعض أصحابه
 وقـع األخـذ ًأيضا وبام أن موقف اإلمام الشافعي  . اإلمام الشافعي وبعض الشافعيةعليها

                                                 
 .٤/١٨ كشف األرسار )1(
 .٣٨١−٢/٣٨٠املستصفى هبامش  ,  فواتح الرمحوت)2(
 .٤/٣١٤والتمهيد أليب اخلطاب  , ٢/١٠٤٩ورشح اللمع له  , ٤٩٩, ٤٩٨ التبرصة للشريازي )3(
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 أن ًجـدافإن مـن املفيـد  , بل إن بعض الشافعية هم أصحاب هذا األخذ والرد , والرد فيه

  .أعرض بيشء من التفصيل والتوضيح ملذهب الشافعي يف املسألة
gèç’jÖ]æ<íòŞ~jÖ]<°e<êÃÊ^Ö]<Ý^Úý]V<< <

 يف موقفه مـن اصلاحلًيرجع أوال إىل التشويش  ,  اإلمام الشافعي هبذه الفقرةختصيص
 فبـالرغم مـن . خاصة وأن التشويش جاء حتى من بعض الشافعية أنفـسهم , هذه القضية

وأيب الطيـب  , وأيب عـيل الطـربي , سـفراييني كأيب إسحاق اإلــًأن عددا من أئمة املذهب 
وبـالرغم مـن  , قد حققوا املسألة وحسموها كام تقدم , وأيب إسحاق الشريازي , الطربي

 قـد استقـىص وقطـع يف هـذه ـــ  إسـامعيل املـزينـــ  بأقوالهعلمواأل , أن تلميذه األخص به
أو  , فقد بقي يـرتدد أن اإلمـام الـشافعي يقـول بالتـصويب , بالرغم من هذا كله , املسألة

 .IQH أنه يروى عنه قوالن
افعي مــن هــذه املــسألة لــه مــن األمهيــة مــا لــيس لغــريه مــن ثــم إن موقــف اإلمــام الــش

 الوحيـد مـن ًثانيـا وهـو . ً فهو أوال إمام األصوليني. وال حتى من األئمة األربعة , العلامء
  .يف هذه القضية , بني األئمة الذي له كالم مبارش ومفصل ومقطوع بنسبته إليه

ــضاو ــا وحــذراًأي ــسألة جــاء دقيق ــه يف امل ً ألن كالم ــه مــن موضــع  , ً واختلفــت عبارات
وكـام  , كام أشار إىل ذلـك الـشريازي , ًمما جعل االلتباس وسوء الفهم واردا عليه , آلخر

فنقـــل عنـــه كـــالم جممـــل جتاذبتـــه  , وأمـــا الـــشافعي ريض اهللا عنــه «  :قــال ابـــن برهـــان
  .IRH » وكل منهم يزعم أنه عىل مذهبه , الطوائف

ــا ل ــشافعي حمفوظ ــالم ال ــا دام ك ــاًوم ــدينا , ن ــني أي ــداوال ب ــسبته إىل  , ًومت ــا بن ًمقطوع
  .ولننظر فيه بأنفسنا , فلنضعه أمامنا , صاحبه

 ويقـصد باإلحاطـة  .سبق أن رأينا أن اإلمام الشافعي يقـسم العلـم إىل إحاطـة وظـاهر
ولكـن خالفـه  , ويقصد بالظاهر ما دلت عليـه الـشواهد واألمـارات , القطعيات اليقينية

                                                 
ومنتهـي الوصـول واألمـل البـن احلاجـب  , ٤/٢٤٧واإلحكام لآلمـدي  , ٢/١٠٤٨ رشح اللمع )1(

 .٢/١٣١٩والربهان  , ٤/٣١٥والتمهيد  , ٢/٣٦٣واملستصفى  , ٢١٢
 .٢/٣٤٣ الوصول )2(
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 وهـذا هـو  .يتعـني علينـا حتـري املمكـن ,  فحيثام يتعذر علينا علـم اإلحاطـة. ًيبقى حمتمال

ًالـذي يعطينـا علـام ظـاهرا , االجتهاد الظنـي  يف هـذا الـسياق يطلـب حمـاور الـشافعي يف . ً
يـصيبها مـن  ,  مثل معنـى اسـتقبال الكعبـة :قلت له«  : فيقول الشافعي , ًاالثم) الرسالة(

وخيطئهـا  , ٌفيـصيبها بعـض , بعد أو قرب منهـا , ن غابت عنهويتحراها م , رآها بإحاطة
ً فنفس التوجه حيتمل صوابا وخطأ. بعض إذا قصدت باإلخبار عن الصواب واخلطأ أن  , ً
وقـد جهـد  , وفالن أخطأ قصد مـا طلـب ,  فالن أصاب قصد ما طلب فلم خيطئه: يقول

  .يف طلبه
  :ه صواب عىل غـري هـذا املعنـى? قلـتأيقال ل , أفرأيت االجتهاد ,  هذا هكذا: فقال

 فـإذا فعـل فقـد أصـاب باإلتيـان بـام .  االجتهـادـــ فيام غاب عنـه ــعىل أنه إنام كلف  , نعم
ــده عــىل الظــاهر , كلــف ــاطن إال اهللا , وهــو صــواب عن  ونحــن نعلــم أن  .وال يعلــم الب

مل يكونـا مـصيبني  , اًإذا اختلفـا يريـدان عينـ , وإن أصـابا باالجتهـاد , املختلفني يف القبلة
 .IQH »  يف االجتهادنيومصيب , ًللعني أبدا

ـــاد ـــث هـــو اجته ـــن حي ـــام , فاالجتهـــاد م ـــوب  , ًصـــواب دائ ـــيشء املطل ولكـــن ال
ًأبـدا أن يكونـا فال يمكن  ,  وإذا اختلف فيه اثنان .يصيبه بعض وخيطئه بعض , باالجتهاد
أو العني  ,  احلكم املطلوب : وهو .اين ومعلوم أن حمل النزاع يوجد يف الشق الث .ًمصيبني معا

ًوأن لكـل جمتهـد أجـرا يف مجيـع  , أما صوابية االجتهـاد يف حـد ذاتـه , كام يسميه الشافعي
 . فمسألة مسلمة ملا جاء يف احلديث , احلاالت

             : حيـث جـاء فيـه .)كتـاب إبطـال االستحـسان(وقد تناول املـسألة بـشكل أوضـح يف 
 ال جيوز فيه  :ن كيف احلق فيه عند اهللا? قيل أرأيت ما اجتهد فيه املجتهدو :ائلفإن قال ق« 

  ألن علـم اهللا  .ً أن يكـون احلـق فيـه عنـد اهللا كلـه إال واحـداـــ أعلـم واهللا تعاىل ــعندنا 
هـل خيتلفـون  ,  مـن لـه أن جيتهـد فيقـيس عـىل كتـاب أو سـنة : فإن قيـل, وأحكامه واحد

 مصيبون كلهم? أو خمطئـون كلهـم? أو لبعـضهم : إن اختلفوا: قال ويسعهم االختالف? أو ي
ـــ ال جيــوز عــىل واحــد مــنهم إن اختلفــوا  :خمطــئ وبعــضهم مــصيب? قيــل لــه   إن كــان ممــنـ

                                                 
 .٤٩٨, ٤٩٧ الرسالة )1(
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ًوذهب مذهبا حمتمال , االجتهاد  : ولكن يقال لكل واحد مـنهم , ًمطلقاأخطأ : أن يقال له  , ً
 .IQH »لف علم الغيب الذي مل يطلع عليه أحدومل يك , فيام كلف به وأصاب فيهقد أطاع 

عــاملني بــالطرق واملنــاطق  ,  لتمثيــل املــسألة وتوضــيحها بــرجلنيأخــرىويعــود مــرة 
أرادا معرفـة  , عارفني بالدالئل واألمارات من رياح ونجوم وشمس وقمر , واالجتاهات

ري التـي حـددها ولكن كال منهام حدد القبلة يف جهة غـ , فاجتهد كل منهام وحترى , القبلة
 وأما خطأ عني  . أما فيام كلف به فال : فيلزم أحدمها اسم اخلطأ? قيل :فإن قيل«   .صاحبه

إذا «   :يقـولF ثم أورد بسنده حديث عمرو بن العاص أنه سمع النبيIRH » البيت فنعم
 . » فله أجر , فأخطأ , وإذا حكم فاجتهد , فله أجران , فأصاب , حكم احلاكم فاجتهد

 مـا وصـفت مـن أنـه إذا اجتهـد  :? قيـل  فام معنى هـذا :فإن قال قائل«   :قال الشافعي
 وإذا أصـاب , وصواب العني التـي اجتهـد كـان لـه حـسنتان , فجمع الصواب باالجتهاد

 . » كانت له حسنة , االجتهاد وأخطأ العني التي أمر أن جيتهد يف طلبها
وهو مـا  , ً ما تقدم منقوال عن أيب حنيفةًامامتهو  , وهذا املوقف هبذه الصيغة الشافعية

وأخطـأ  , أصـاب يف االبتـداء ,  بأن املجتهد املخطئــ كام تقدم ــيعرب عنه بعض األحناف 
إنام  ,  ومعلوم أن حمل النزاع مع املصوبة,  أو أصاب من وجه وأخطأ من وجه .يف االنتهاء

  .أي االنتهاء , هو يف الوجه الثاين
êÖ]ˆÇÖ]<gâ„ÚV<< <

 وإنام اخرتت إفراده هبذه الفقرة  .هو مذهب املصوبة , مذهب اإلمام أيب حامد الغزايل
ولـيس بـني أيـدينا مـن أطـال يف  , ألنه ليس بني املصوبة من هو يف مكانة الغـزايل وشـهرته
ًوثالثـا ألن الغـزايل قـد غـال يف  , بيان وجهة نظر املصوبني والدفاع عنهـا كـام فعـل الغـزايل

  .ًويب غلوا ال جيوز السكوت عنهمذهب التص
ِّبعرض أهم العنارص املشك ــًأوال ــوأبدأ  ً وحرصـا  .لة لنظريـة التـصويب عنـد الغـزايلَ

  .فإين مضطر لنقل عدة نصوص من كالمه , عىل عرض آرائه بكل أمانة
                                                 

 .٧/٣٠٢ضمن كتاب األم  ,  إبطال االستحسان)1(
 .٧/٣٠٢ضمن كتاب األم  ,  إبطال االستحسان)2(
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 إحـدامها :  فقد ذكر أن املـصوبة عـىل فـرقتني. من اخلطوة األوىل ~يبدأ غلو الغزايل 

  .ولكن مل يكلف املجتهـد إصـابته , يف املسائل االجتهادية ,  بوجود حكم معني هللاتعرتف
ولكنـه اختـار  , ًأصـالألنه غري مكلـف بـذلك  , وهلذا فهو مصيب ولو أخطأ ذلك احلكم
   .قول الفرقة الثانية املغالية يف املوضوع

حكـم IQH  نـص فيهـافالذي ذهب إليه حمققو املصوبة أنـه لـيس يف الواقعـة التـي ال « : قال
 وحكم اهللا تعاىل عىل كل جمتهـد مـا غلـب عـىل  .بل احلكم يتبع الظن , معني يطلب بالظن

 .IRH » وإليه ذهب القايض ,  وهو املختار. ظنه
أقـدم  , وال غـريهم , ً أحـدا مـن املـصوبةأعلـم ال أخرىثم خطا يف اجتاه الغلو خطوة 

 ـــواملختـار عنـدنا «  : قـال! ٌ آثـمُهُوخمالفـ , ً قطعيـاً فاعترب ما قاله هو والقايض أمـرا ;عليها
ُونخطئ املخـالف فيـه  , وهو الذي نقطع به ِّ َ وأهنـا  ,  أن كـل جمتهـد يف الظنيـات مـصيبـــُ

  . وختطئته للمخالفني له يف هذه املقالة تعني تأثيمه هلم.ISH« ليس فيها حكم معني هللا تعاىل
   .وهذا رصيح عبارته

  .وكل آثـم خمطـئ ,  فكل خمطئ آثم .نختاره أن اإلثم واخلطأ متالزمانوالذي «   :قال
  .ITH »  ومن انتفى عنه اإلثم انتفى عنه اخلطأ

واعترب القول  , وإما فقهية , وإما أصولية , ذكر أن القواطع إما كالمية , ًوتأكيدا هلذا
مجـاع وحجيـة مثلهـا يف ذلـك مثـل حجيـة اإل , بتصويب املجتهدين مسألة أصولية قطعيـة

واملخالف فيهـا آثـم  , هذه املسائل أدلتها قطعيةفإن «   : قال .وحجية القياس , خرب الواحد
  .IUH » ًاعتقاد كون املصيب واحدا يف الظنيات«   :ومن مجلة ذلك عنده  ,» خمطئ

ليست  , اعتباره أن ما يسمى أدلة ظنية , أو مما تنبني عليه , ومما ينبني عىل هذه املسألة
                                                 

 . سبق التعليق عىل هذه العبارة التي تفرد هبا عمن سبقوه )1(
 .٢/٣٦٣ املستصفى )2(
 .٣٦٤ نفسه )3(
 .٣٥٧ نفسه )4(
 .٣٥٨ نفسه )5(
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  :ويف هذا يقول , وليس هلا قيمة علمية ذاتية , يف احلقيقة أدلة

ويوضــح أكثــر يف قــول آخــر IQH » وختتلــف باإلضــافة , األدلــة الظنيــة ال تــدل لــذاهتا« 
ــول ــق«   :فيق ــات عــىل التحقي ــل يف الظني ــيال , ال دلي ــسمى دل ــا ي ــبيل  , ًوم ــو عــىل س فه
 إقامة الفقهـاء  : أصل اخلطأ يف هذه املسألةًا فإذ. باإلضافة إىل ما مالت نفسه إليه , التجوز

  .وهـو خطـأ حمـض , ال باإلضـافة , حتى ظنـوا أهنـا أدلـة يف أنفـسها , ًلألدلة الظنية وزنا
 .IRH » ويدل عىل بطالنه الرباهني القاطعة
 فام دامت األدلة الظنية ليست هلا قيمة ذاتية وليست هلا  .وكل غريبة جتر إىل أغرب منها

فــال يعقــل وال يمكــن أن نطلــب التوصــيل بواســطتها إىل حقيقــة  , لميــة حقيقيــةداللــة ع
ومــن هنــا فــالتكليف بطلــب حكــم رشعــي بواســطة أدلــة ظنيــة غــري  , أو حكــم مــا , مــا

فتكليف اإلصـابة ملـا «   : قال.  وال تكليف بام ال يطاق. بل هو تكليف بام ال يطاق , ممكن
  . فانتفاء الدليل القـاطع ينـتج نفـي التكليـف... يطاق ما ال ُمل ينصب عليه دليل قاطع تكليف
غـري دليـل قـاطع تكليـف   فتكليف اإلصـابة مـن :قالISH » ونفي التكليف ينتج نفي اإلثم

 .ITH » حمال
ــل  ــي ســيطرت عــىل عق ــصويب الت ــرة الت ــا فك ــي تتكــون منه ــارص الت ــم العن ــذه أه ه

 !وبيان هتافتها  , ن إىل مناقشتهاوأنتقل اآل , حتى بلغ فيها ما رأيناه وأكثر , الغزايل
ً حمددا وال حكـام معينـاًشيئافأما أن املجتهد ال يطلب باجتهاده  ً فقـول لـيس بعـده إال  , ً

بـل أن  , فكيـف يـستطيع املجتهـد أن يـستمر يف اجتهـاده ,  بـل هـو العبـث نفـسه .العبث
وال يـسعى إىل  , ً حمـدداًشـيئاوهـو يعلـم ويقطـع أنـه ال يطلـب  , ًأصـاليدخل يف اجتهاده 

 مـن أول حاصـل إن الظـن : وأقـول ,  إنه يسعى إىل حتـصيل الظـن: هدف معني? سيقول
 . واعتقـاد مـا , إال ويتجه ظنـه إىل حكـم مـا ,  إىل أمره فاإلنسان ال يكاد يتجه فكر .حلظة

                                                 
 .٣٦٢ نفسه )1(
 .٢/٣٦٦ى  املستصف)2(
 .٣٦٢ نفسه )3(
 .٣٦٥ نفسه )4(
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  .وهـو مـا يـسمونه أول خـاطر , وقد أمجعوا عىل أن املجتهد ال جيوز له أن حيكم بالظن األول

حتـى  , ومقارنتهـا , ومتحيـصها ,  بد له أن يستمر يف البحث عـن األدلـة والنظـر فيهـافال
 غايـةوأن  , ًأصـال فإذا اعتقد أن ال حكـم  .أو ظن قوي باحلكم املطلوب , ينتهي إىل قطع

 كيف  .ًفقد صار ذلك اجلهد كله عبثا , االجتهاد والبحث والتحري هي أن حيصل له ظن
 ! ألن الكل صواب .وال فضل ألحدها عىل اآلخر , مكنة تتساوىوكل املظنونات امل , ال

أتركـه يـرد  , يف علم األصول خاصـة , وأستاذه , شيخ الغزايل , وأترك إمام احلرمني
القـايض  , وأعني ابن البـاقالين , من خالل رده عىل سلف الغزايل فيها , عىل هذه الفكرة

  .أبا بكر
 أن ال حكـم هللا : )أي بالتـصويب( بـه َ وإن عنيت... «  :قال أبو املعايل خياطب القايض

وال بـد لـه  ,  ألن الطلب ال يستقل بنفسه ;ٌدْ جحًأيضافهذا  , تعاىل يف الوقائع عىل التعيني
فــإن الباحــث عــن كــون زيــد يف  ,  ويــستحيل فــرض طلــب ال مطلــوب لــه. مــن مطلــوب

وقوف عىل أحد األمرين الـذي ثم يطلب ال ,  خالفهًأيضاويقدر  , يقدر كونه فيها , الدار
ــة ــو احلقيق ــد. ه ــة ,  فكــذلك املجته ــاب  , إذا وقعــت واقع ــن الكت ــصوص م ــب الن يطل

ًحياول إحلاقـا  , فينظر يف قواعد الرشيعة , ن أعوز املطلوب فيهإثم  , ثم اإلمجاع , والسنة
 .IQH » ... ًويطلب شبها , ًويريد مجعا

فيكفيه شناعة أنه يقتـيض تـأثيم  ,  فيه آثمونأما القول بقطعية التصويب وأن املخالفني
 ويكفيـه شـناعة أن  . من القـائلني بـأن املجتهـد خيطـئ ويـصيبــ ومن مل أذكر ــمن ذكرت 

التـي تفـرد  » القطعيـة«  مل يستطيعوا أن يدركوا الرباهـني . يكون كل هؤالء األئمة والعلامء
 !! ~ بإدراكها أبو حامد

حتـى مـن  ,  ابن حزم ألنه ال يبـايل أن خيطـئ مجيـع خمالفيـهوما أكثر ما شنع العلامء عىل
ً يـصل أبـدا إىل حـد  ولكـن ابـن حـزم مل .وألنـه يقطـع بخطـئهم , األئمة األربعة جمتمعـني
 بـل يعتـربهم خمطئـني مـأجورين . وهو يقطع بخطـئهمحتى  ,  بهاعتبارهم آثمني فيام قالوا

                                                 
 .٢/١٣٢٤ الربهان )1(
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  .عىل اجتهادهم

ً فهـذا أوال مـصادم  .لغزايل من التالزم بني اخلطأ واإلثـموهذا ينقلنا إىل ما قاله وكرره ا
إذا حكـم احلـاكم فاجتهـد فأصـاب فلـه «   :ملا ثبت يف احلديث الصحيح املجمع عىل قبولـه

 لعـدد مـن اآليـات التـي نفـت ًأيـضامـصادم  بـل إنـه . »  وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر .أجران
ًكـان خمطئـا فعـال هـذا إن  .اجلناح واإلثم عـىل مـن مل يقـصد اخلطـأ  w  ﴿ :  كقولـه تعـاىل .ً

x y z { | } ~ � ¡ ¢ ﴾ ]٥:األحزاب[ .  
 فمـن حكـم بقـول ومل يعـرف أنـه . فصح بالنص أن اخلطأ مرفوع عنـا«  : قال ابن حزم

 فهـذا  .ومل يتعمد احلكم بام يدري أنـه أخطـأ , فقد أخطأ , وهو عند اهللا تعاىل خطأ , خطأ
دخـل فيـه املفتـون واحلكـام  , وهـذه اآليـة عمـوم , هللا تعـاىلال جناح عليه يف ذلـك عنـد ا

 .IQH »... والعاملون واملعتقدون
وأعجـزهتم األدلـة  ,  مـن املجـادلني عـن آرائهـم إذا أعيـتهم احليـلًكثـرياومعروف أن 

 واملتكلمـون املتفلـسفون  .يريـدون إخـراس املخـالف , قالوا هذه مسألة قطعية , املخالفة
ِبقواطعهم العقليـة املزعومـة جلبون عىل الناســُ وما أكثر ما ي. سلكهم رواد هذا امل ِ ِ َ َ ثـم  , ِ

إلرهـاب خـصومهم وقطـع الطريـق  , رسعان ما يرتبون عليها التأثيم والتبـديع والتكفـري
ثم خيتـصون  «  :فقال , وقد انتقد العالمة ابن املرتيض هذا املسلك عند املتكلمني , عليهم

وتركيــب التعــادي والتــأثيم  , وى القطــع يف مواضــع الظنــونمــن بــني أهــل العلــوم بــدع
ًإال أفرادا من أئمتهم وأذكيـائهم توغلـوا حتـى فهمـوا أهنـم  , والتكفري عىل تلك الدعاوي

  .IRH» منتهى العقول فيها امليل إىل أمارات ظنية , انتهوا إىل حمارات
 مــن مقــوالت رىأخــ مقولــة ًأيــضافهــي  , أمــا نفيــه صــفة الــدليل عــن األدلــة الظنيــة

 ومـن آثارهـا أن أصـبح , املتكلمني التي ترتدد بشكل أو بآخر يف بعض املؤلفات األصولية
ليقــرصوا لفــظ الــدليل عــىل األدلــة  , كثــري مــن األصــوليني يــسمون األدلــة الظنيــة أمــارات

                                                 
 .٨/١٣٧ اإلحكام )1(
 .١٣ إيثار احلق عىل اخللق ص )2(
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 والتفريق بني الدليل واألمـارة نجـده يتكـرر , )أدلة العقول(ويف مقدمتها عندهم  , القطعية

  .)املعتمد(ًارا عند أيب احلسني البرصي املعتزيل يف مر
أو  , حتـى سـلب هـذه األدلـة الظنيـة , ولكن شيخنا أبا حامد غـال يف األمـر كـام رأينـا

 بمعنى أهنا من الناحية العلمية احلقيقيـة عبـارة عـن  ,  كل قيمة استداللية ذاتيةــاألمارات 
ى عـًابا اعتباطية لتحريك ظـن املجتهـد ? ثـم ينلكنه يتربع عليها فيجعلها أسب  . » ال يشء «

 . » ًخطأ حمضا« ًمعتربا ذلك  , » األدلة الظنية« ًعىل الفقهاء أهنم أقاموا وزنا هلذه 
ـــم أن  ـــع العل ـــة« هـــذا م ـــة الظني ـــرآن  » األدل ـــصوص الق ـــن ن ـــري م ـــا كث ـــدخل فيه ي

قوى من عموم قـرآين ً قد يفيد ظنا أــ كام تقدم ــ وهو عنده  .ويدخل فيها القياس , والسنة
وتـارة  , وتارة من املـصلحة , احلكم تارة يؤخذ من النص«  وقد تقدم عنه أن  .أو حديثي
وهذه املـصادر التـي يؤخـذ منهـا ويطلـب عنـدها IQH» وتارة من االستصحاب , من الشبه

  .إال النص فمنه الظني ومنه القطعي , احلكم كلها ظنية
هـو تكليـف بـام ال  ,  مـن غـري نـصب دليـل قطعـيدعاء أن تكليف إصابة احلكماوأما 
باعتبـار أن  , ًفكـان يمكـن أن يـستقيم لـو أن املكلـف كلـف بإصـابة احلكـم يقينـا , يطاق

 . وإن كان يف اجلملة يعطي نتائج قطعيـة يف أكثـر نتائجـه , الدليل الظني إنام يعطي نتيجة ظنية
ــة عــىل حــدة ًالــدليل الظنــي حكــام فــإن  , لكــن مــن حيــث التفــصيل والنظــر يف كــل حال

ًوصوابا ظنيا , ًظنيا  وقـد تعتـرب  . وقد تقـوى هـذه الظنيـة حتـى تكـون قريبـة مـن القطـع .ً
ًقطعية ودليلها قطعيا إذا كان االحتامل القائم بعيدا  أي أنه احتامل غـري  , ً حمضاذهنيا وًجداً

س فيهـا  ولـي,  فهـذه مراتـب الـصواب املطلوبـة بواسـطة الـدليل الظنـي.  عـن دليـلناشئ
  .تكليف بام ال يطاق

ًإنام يطلق إطالقا حقيقيا صحيحا » ما ال يطاق« ثم إن  ً ال يـستطيعه أحـد مـن  عىل مـا , ً
 ومن عجز عنه سـقط , ا يطاق ويصح التكليف بهمم أما ما يطيقه بعض الناس فهو , الناس
عنـه حـني مرفـوع  , فهو مكلف به حني يطيقه , عه تارة ويعجز عنه تارةي ومن يستط, عنه

  .يعجز عنه
                                                 

 .٢/٣٧٩ املستصفى )1(
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ــــسري عــــىل هــــذا النحــــو ــــف اإلصــــابة يف احلكــــم ي ــــون أن  .فتكلي  ونحــــن متيقن

ـــدين ـــضاة , املجته ـــني أو الق ـــامهم  , املفت ـــاداهتم وأحك ـــر اجته ـــصيبون احلـــق يف أكث ي
إذا أخلـصوا وسـلكوا مـسالك االجتهـاد  , ً ثـم إهنـم مجيعـا . عـن القطعيـةًفـضال , الظنية

 . دية ومنهجيـةيـصيبون إصـابة قـص ,  قطعيـة أو ظنيـةسـواء كانـت , واحلكم الـصحيحة
ـــر إ ـــانوا أكث ـــام ك ـــاوكل ـــم  , ًخالص ـــاد واحلك ـــاهج االجته ـــسكا بمن ـــا ومت ـــد حتري ًوأش ً

  .كلام ارتفعت نسبة الصواب القطعي يف أحكامهم واجتهاداهتم L الصحيحة
ــة ــا ســبق أن اإلصــابة القطعي ــي , وخالصــة م ــدليل الظن ــا ال  , بواســطة ال ــست مم لي

  .ً فليست رشطا يف اجتهاد املجتهدينًأيضاو , يطاق
íÎ‚ÞˆÖ]<±c<íŞŠËŠÖ]<àÚ<àè‚ãj]<gèç’iV<< <

الذي نقلـه هو ذلك  , ل يف حق مذهب التصويب جلميع املجتهدينلعل أقسى حكم قي
وصـار األسـتاذ أبـو «   :قـال اجلـويني , عدد من العلامء عن األستاذ أيب إسحاق االسفراييني

ــصي ــدين. ب واحــدإســحاق إىل أن امل ــصوب املجته ــن ي ــال مل ــم ق ــه :  ث ــذهب أول ــذا م  ه
 .IQH » وآخره زندقة , سفسطة

 ينكــر البداهــة املمثلــة يف كــون االجهــاد فيــه صــواب فألنــه , أمــا كونــه سفــسطة
 ـــ قبل ذلك أو بعـده ــوألنه ينكر  ,  يتضمن إنكار األحكام الرشعية الظنيةوألنه , وخطأ

وفـيام  , وال دليـل إال ظـن املجتهـد ,  حكـم إال ظـن املجتهـد فـال; األدلة الرشعية الظنيـة
واألفعال املحكوم فيها غـري متـصفة ال حيـل وال حرمـة  , ليس هللا حكم معني , سوى هذا
مـثلام أن  , إنام تتبع ظن املجتهد ,  ألن احلل واحلرمة وسائر األحكام الرشعية. وال غريمها

 .IRH اد بالسفسطة يف هذا املقام فهذا هو املر. األدلة ليست أدلة حقيقية
                                                 

 .٢/١٣١٩ الربهان )1(
فـال يثبتـون احلقـائق  , وهم القائلون بالتوقف: الالأدرية:  ذكر التهانوي أن السفسطائيني ثالث فرق)2(

 وأهنــا جمــرد    وهــم الــذين يعانــدون ويــدعون اجلــزم بإنكــار املوجــودات: والعناديــة , وال ينفوهنــا
عــن . (أن حقــائق األشــياء تابعــة لالعتقــادات ولــيس العكــس: وهــم القــائلون: والعنديــة , رساب

 ).١/٦٦٠املعجم الفلسفي جلميل صليبا 
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وتــــرك  فألنــــه يفــــيض إىل العبــــث ,  قــــد جيــــر إىل الزندقــــةنهايــــةأمــــا كونــــه يف ال

ــار الفعــل قــابال عــىل حــد وســ , االجتهــاد ًاء ألن يكــون حــسنا وقبيحــاوًواعتب ــا  , ً ًواجب
 وهكــذا يــأيت التحلــل مــن الــرشع يف معظــم  .وهــذا يــؤدي إىل القــول بــالتخيري , ًوحمرمــا
  .مهأحكا

 ال مطلـــوب يف االجتهـــاد وال : فـــإهنم قـــالوا , وأمـــا الغـــالة«   :قـــال إمـــام احلـــرمني
أي  ,  آخره زندقة:IQH وعن هذا قال األستاذ . الطرفني شاءَّأي , فيفعل ما خيتار , اجتهاد
َ اخلريةإثبات ِ IRHوتفويض األمر إىل اختيار املريد , ورفع احلجة ISH , فإنـه  :وأوله سفـسطة 
 .ITH » وعىل العكس , يل يشء حمرمحتل

 بل هو  .قبله سفرايينيأو من اإل , وهذا ليس جمرد افرتاض أو ختوف من إمام احلرمني
 ـــ  إن مل يكـن يقتـيضـــ فقد رأينا أن كالم الغزايل نفسه يسمح  . بالفعل قبلهام وبعدمهاحاصل

يعـود بالـرضر عـىل  ءيش  أيقـصدصـاحبها منزهـا عـن وإن كـان  , هبذه االنزالقات كلها
 . ولكن ضعاف العقل واإليامن موجودون , لرشيعة وأحكامهاا

 : وقـال اجلبـائي«  : ما جاء يف مـسودة آل تيميـة , ام أفضت إليه سفسطة غالة املصوبنيمف
وهذا خـرق لإلمجـاع املنعقـد عـىل وجـوب االجتهـاد  , تخري املجتهد يف أقوال املجتهديني

 . » عىل املجتهدين
أن يفتــي يف احلــوادث بــام F كــان للنبــي«   : أن موســى بــن عمــران قــالاًأيــضوفيهــا 
 .IUH » واآلن لصاحلي األمة أن يفتوا يف احلوادث بام يشتهون من غري اجتهاد , يشتهي

 األســف أن نجــد اإلمــام الغــزايل يقــدم املــسوغ الكامــل ملثــل هــذه غايــةومــن املؤســف 
 عبـارة عـن نهاية عىل األدلة الظنية جيعلها يف ال فقد رأينا أن نظرته وحكمه. األقوال الشاذة

                                                 
 .سفراييني يقصد أبا حامد اإل)1(
 .االختيار:  أي )2(
 .طالب احلكم ومريده  , املكلف:  أي)3(
 .٢/١٣٢٠ الربهان )4(
 .٥٠٣ املسودة )5(
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ــــه  , حكمــــه هــــذا ويوضــــحهIQHوهــــو يف موضــــع آخــــر يطــــرد!! ال يشء  ويمثــــل ل

 إطـالق اسـم : فسبب هـذا الغلـط«  : ويف هذا يقول وهو يرد عىل املخطئة , باالستصالح
 الـنفس إىل  وإنـام الظـن عبـارة عـن ميـل .ُ فظن أنه دليل حمقـق .ًالدليل عىل األمارات جمازا

وعـرب  ,  مـال إليهـاًه صورةُ واستحسان املصالح كاستحسان الصور فمن وافق طبع. يشء
 فاألسـمر . فيعرب عنه بالقبح حيـث ينفـر عنـه ,  وذلك قد خيالف طبع غريه .عنها باحلسن

 فهـذه ...  فهـي أمـور إضـافية لـيس هلـا حقيقـة يف نفـسها. قبيح عند قوم , حسن عند قوم
 .IRH » ينبغي أن تفهم حتى ينكشف الغطاء , ظنوناحلقيقة يف ال

والنــاس  , وهــذه املتاهــة التــي يــضع الغــزايل عــىل حافتهــا االجتهــاد واملجتهــدين
ومثل املنـاظر الطبيعيـة  , حيث تصبح األحكام االجتهادية مثل الصور واأللوان , أمجعني

ح يتخري املنظر الذي يقف مثل سائ , ويصبح الفقيه العامل املجتهد , واملعزوفات املوسيقية
ومثـل  , بـني ألواهنـا وأشـكاهلا وروائحهـاف الورود أو مـشرتهيا يتخـري ِومثل مقتط , أمامه

  :  وتصبح املذاهب الفقهية ال تتجـاوز قـول القائـل, همأثاثاختيار الناس أللوان مالبسهم و
 عذبا واسـتًقد عـشق مـذهب , فكل إمام وكل فقيه L »  وللناس فيام يعشقون مذاهب... «

 . رضيه ذوقهاشتهته نفسه و , ًقوال
وهـو املعـروف  ,  شـهري إىل أصـل أشـعريــ فيام ترجع إليه ــترجع  ,  هذه املتاهة: أقول 

  .ISHبنفي التحسني والتنقيح
 واألفعـــال بمقتـــىض هـــذا األصـــل ليـــست يف ذاهتـــا حـــسنة وال شـــياءحيـــث إن األ

فالتحليـل والتحـريم وسـائر  ,  وال للتحريموليست يف ذاهتا مستحقة ال للتحليل , قبيحة
 يقـول  . واألفعـالشـياءتلـك األ مـع خـصائص ــ وال تالزم ــاألحكام الرشعية ال صلة هلا 
غطـاء العالقـة بـني النظريـة األشـعرية يف  » ًكاشـفا للغطـاء«  و  :ًالغزايل متمام كالمه الـسابق

                                                 
 .ً من االطراد أي أمضاه وسار عىل مقتضاه وجعله مطردا)1(
 .٣٧٧, ٢/٣٧٦ املستصفى )2(
−٢٤١ص  كتاب نظرية املقاصـد عنـد اإلمـام الـشاطبي: انظر .  سبق أن ناقشت هذه القضية مطوال )3(

٢٥٨. 
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فهـذه «   :يقـول , كـام واألدلـة الظنيـة لألحِرِالتحسني والتقبيح وبني القول بالتـصويب املنكـ

وإنام غلط فيه الفقهاء من حيث ظنوا  , احلقيقة يف الظنون ينبغي أن تفهم حتى ينكشف الغطاء
 .IQH » كام ظن قوم أن احلسن والقبح وصف للذوات , أن احلالل واحلرام وصف لألعيان

وما أفـىض  , ئةــِّطَخ املةجه ,  يف اجلهة األخرىوالغريب أن الغزايل قد نبهنا عىل الغلو
 ففي سياق رده عىل القول . والتامدي فيه , عند طرد قياسه , أو يمكن أن يفيض إليه , إليه

ومـا ذكـروه هـو «   :قـال , الشاذ الذي ذهب أصحابه إىل تأثيم املجتهدين املخطئني يف الفروع
  .مـن اسـتفتاء املخـالفنيويلزمهم عليه منـع املقلـد  ,  املصيب واحد :قول من قالالالزم عىل 

 جيـب عـىل العـامي  :وقـال , وقد ركب بعض معتزلة بغداد رأسـه يف الوفـاء هبـذا القيـاس
 .IRH »... النظر وطلب الدليل

مع أن هذا الغلو ال تـصل شـناعته  , ُويلزم به القائلني بالتخطئة , ينبهنا عىل هذا الغلو
ًلـد مهجـورا ميتـاُول و ثم إنـه قـ. وخطورته عرش معشار الغلو املقابل له فهـو مثـل قـول  , ً

  ; وهو قبل ذلك إلزام مردود . كل جمتهد مصيب يف أصول الديانات: بعض غالة املصوبة
ًذلك أنه مـن األصـول املـسلمة عقـال ورشعـا وأن  , ًأصـالأن القواطـع ال اجتهـاد فيهـا  , ً

  .اإلثم ال يكون إال مع القصد والعمد
التـي انتهـى إليهـا حتليلـه  , ئج الشنيعة واملـآالت اخلطـريةمل ينبه عىل النتا , ~ولكنه 

وطـردوا  , ومل ينبه عىل أن بعض غالة املصوبة قد ركبوا رؤوسهم , ودفاعه عن التصويب
وإلغــاء  , فوصــلوا بنــا إىل إلغــاء احلاجــة إىل االجتهــاد , قيـاس التــصويب عــىل غــري أصــل
ــــرشعية ــــة ال ــــا إىل  , احلاجــــة إىل األدل ــــووصــــلوا بن ــــاء اخلل ــــني اإلفت ــــسوية ب ط والت

  .ووصلوا بنا إىل أن كل جمتهد يف العقائد مصيب , واالشتهاء
وإن كـان أصـل  , فـيام نعلـم , ًونحمد اهللا أن أحدا بعد الغـزايل مل يقـل بـيشء مـن هـذا

  .الفكرة نفسها مل يمت
ذكر أهنا نجمت لدى معتزلة وال يفوتني يف هذه الوقفة مع فكرة تصيب املجتهدين أن أ

                                                 
 .٢/٣٧٧ املستصفى )1(
 .٢/٣٦١تصفى  املس)2(
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 وهـذا يقولـه , ثم تبناها الشيخ أبو احلسن األشعري فيام ورثه عن معتزلة البرصة , البرصة

ما نقله الشريازي عـن  ,  ومما يؤكد األصل االعتزايل لفكرة التصويب, األشاعرة كام تقدم
قـالوا ذلـك  , وهم األصل يف هذه البدعـة« أيب الطيب الطربي أنه قال عن معتزلة البرصة 

الفاصلة بينه وبـني مـا عـداه مـن  , ين الفقه وطرقه الصحيحة الدالة عىل احلقجلهلهم بمعا
وال أمــارة أقــوى مــن  ,  لــيس فيهــا طريــق أوىل مــن طريــق: فقــالوا , الــشبه الباطلــة

فحكمـوا فـيام ال  , وكـل مـن غلـب عـىل ظنـه يشء حكـم بـه , واجلميع متكافئون , أمارة
  .IQH » يعلمون وليس من شأهنم

وإن «   :واحلـرص االعتزايل لبدعة التصويب قول البزودي بصيغة اجلـزم ويؤكد األصل
                :وقــول الزركــيش , IRH » مــصيب  كــل جمتهــد :وقالــت املعتزلــة , املجتهــد خيطــئ ويــصيب

وإن كـل جمتهـد  ,  إن احلـق يف مجيعهـا :فقالت املعتزلـة , واختلف يف املصيب يف الفروع« 
  .ISH » مصيب

بفكرة التصويب  وكأين«   :علم أن ما ذهب إليه الدكتور عبد املجيد النجار بقولهومن هنا ن
ًكانت األكثر رواجا بني األصوليني والفقهاء األقدم زمنا ً « ITH ,  وبنسبته التصويب إىل أغلب

وهـم  , » بعض املتكلمني«  فالقول بالتصويب حمصور يف , ًليس صحيحاIUHأصحاب الشافعي
 مـــن تتلمـــذ هلـــم أو تـــأثر هبـــم مـــن ِوبعـــض , مـــن معتزلـــة البـــرصةأفـــراد معـــدودون 

وأبـو  , وأبـو بكـر البـاقالين , أبـو احلـسن األشـعري : وجه التحديد عىل ــوهم  , األشاعرة
  .حامد الغزايل

كام أن استحـسان الـدكتور النجـار ملـذهب التـصويب باعتبـاره أنـسب حلـال املـسلمني 
ال يبقى له أي مـسوغ إذا  , IVH هادية متحررة ومقدامةاليوم وأنجع ملعاجلة عللهم بروح اجت
                                                 

 .١٠٤٩−٢/١٠٤٨ رشح اللمع )1(
 .٤/١٦ كشف األرسار )2(
 .٤٤٢ سالسل الذهب )3(
 .٨٨ يف فقه التدين فهام وتنزيال ص)4(
 .٨٩ص  , الكتاب نفسه:  انظر )5(
 . ٨٩ص  , الكتاب نفسه:  انظر )6(
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ًمـصيبا معـذورا وًبـل يعتربونـه دائـام  , ال يؤثمون املخطئ يف االجتهاد , علمنا أن املخطئة
 وال يمنعـون مراجعـة االجتهـادات , ًوأن لـه يف مجيـع احلـاالت أجـرا , من بعض الوجـوه
ملراجعة والنقد والنقض أكثر ممـا يـسمح  بل إن القول بالتخطئة يسمح با, املتقدمة ونقضها

حتـى رأينـا مـن  , ًالـذي يعتـرب االجتهـادات الـسابقة كلهـا صـوابا , به القـول بالتـصويب
مــا  , طــراد يف هــذا اخلــط إىل االســتغناء عــن االجتهــاد باجتهــادات الــسابقنيأوصــلهم اال

  .ًدامت كلها صوابا
 ـــيف مقابـل املتكلمـني  , ب املخطئـةً وهم األكثر واألشد متسكا بمـذهــكام أن الفقهاء 
 حتـى ولـو ـــفام من حكم  .IQH » ال ينكر تغري الفتوى بتغري األحوال«  : ًكان شعارهم دائام

  .إال وهو قابل للتغـري بتغـري تلـك احلالـة ,  إذا وضع حلالة معينة ونيط هباــًكان منصوصا 
 فكـل يشء اعتـرب  .خـرىحالة األًليس حكام لل , ًألن احلكم الذي جعل حكام حلالة معينة

  .ًإال ويكون زواله وتغريه مؤثرا عىل ذلك احلكم , يف وضع احلكم
  .بل العكس هو الصحيح , وكل ما ذكرت ال يتوقف عىل إجازة مذهب التصويب

ù]<íÛ×ÓÖ]ì}V<< <

الـصحيح املتفـق F إنام هـي حـديث رسـول اهللا , الكلمة الفصل , خريةوالكلمة األ
إذا حكـم احلـاكم فاجتهـد فأصـاب فلـه «   :وهـو قولـه , لقـى بـالقبول واإلمجـاع املت .عليه

 . » وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر , أجران
ومـا عـدا هـذه  ,  وخيطـئيف أن املجتهد يـصيب , فاحلديث رصيح بدرجة ال مزيد عليها

ه مـن كـون  وأما ما تعلقوا ب,  تكلفات وتأويالت ال تقوم عىل ساقااحلقيقة الساطعة فكله
مما يتعارض يف نظر بعض املصوبة مـع اعتبـاره  , املجتهد قد جعل له أجر يف مجيع احلاالت

املخطـئ يـستحق األجـر لالجتهـاد الـذي  ذلـك أن املجتهـد  . فمردود وال حجة فيـه, ًخمطئا
ة استوفت رشوطها مـن د فهذه عبا.  احلقَإصابةقصد به و ,  تعاىلوقصد به وجه اهللا , بذله

 . ومن نية خالصة خملصة , ومن سلوك ملسالكه الصحيحة , لالجتهادأهلية 
إنـام يـؤجر  , » إذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر  « :قوله«   :قال اإلمام أبو سليامن اخلطايب

                                                 
  .٣أوائل اجلزء  , عالم املوقعنيإ:  انظر يف هذا املعنى )1(
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بـل  , وال يـؤجر عـىل اخلطـأ ,  ألن اجتهـاده عبـادة; املخطئ عىل اجتهـاده يف طلـب احلـق

ًعارفـا  , ًن مـن املجتهـدين جامعـا آللـة االجتهـاد وهـذا فـيمن كـا. يوضع عنه اإلثم فقـط
وال يعـذر  , فهـو متكلـف , ً فأمـا مـن مل يكـن حمـال لالجتهـاد, باألصول وبوجوه القياس

 بدليل حديث ابن بريدة عن أبيه عن النبي , بل خياف عليه أعظم الوزر , باخلطأ يف احلكم
Fفرجـل ,  أمـا الـذي يف اجلنـة .لنـارواثنـان يف ا ,  واحـد يف اجلنـة :القضاة ثالثة «  :قال 

ورجـل قـىض للنـاس عـىل  ,  فهـو يف النـارَ ورجل عرف احلـق فجـار. عرف احلق فقىض به
 .IQH » جهل فهو يف النار

ًوبعد احلديث يأيت إمجاع الصحابة داال داللة قطعيـة عـىل أن املجتهـدين مـنهم املـصيب 
أو  , تهـادات بعـضهم باخلطـأ فقـد تـواتر عـنهم وصـف اجتهـاداهتم واج .ومنهم املخطئ
  .باحتامل اخلطأ

ًفإنه كـان خيطـئ بعـضهم بعـضا يف  , ويدل عىل ذلك إمجاع الصحابة«   :قال الشريازي ّ
وأن  , وقد نص عىل إمجـاع الـصحابة عـىل التخطئـة .IRH » احلوادث التي وقعت يف زماهنم

رية املثبتـة لـذلك مـن  وقد نقلوا النصوص الكث.ISH عدد من األصوليني , ذلك متواتر عن
رسدها ما دامـت مـذكورة يف كثـري مـن املؤلفـات  عادةال أرى رضورة إل , أقوال الصحابة

  .منها املصادر املشار إليها قبل قليل , األصولية وغريها
ًغري أين أذكر نموذجا واحدا لشدة شهرته وباقي أقواهلم عىل منواله يف إفادة أن خطـأ  , ً

  .ألة ال غبار عليهاكان عندهم مس , املجتهد
وال يمنعك قـضاء قـضيت فيـه  «  :جاء يف رسالة عمر الشهرية إىل أيب موسى األشعري

َفهديت فيه لرشدك , فراجعت فيه رأيك , اليوم ِ ُ فـإن احلـق قـديم  , أن تراجع فيه احلق , َ
 .ITH » ومراجعة احلق خري من التامدي يف الباطل , ال يبطله يشء

                                                 
 .٤/٦هبامش سنن أيب داود  ,  معامل السنن)1(
 .٢/١٠٥٢ رشح اللمع )2(
ونـص  , ٤/٣٢٠التمهيـد  , ٧١٢إحكـام الفـصول  , ٤/٢٥١األحكام لآلمـدي  , ٥٠٠ التبرصة )3(

 ).٤١٤−٢/٤١٣خمترص الصواعق (ابن القيم عىل إمجاع الصحابة والتابعني 
 .١٠٨بن عبد الرب ص جامع بيان العلم وفضله ال: وانظر يف  , ١/٨٦عالم املوقعني إ من )4(
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ال تنـال  ,  رصيح قـاطع يف املـسألةــ أعني احلديث واإلمجاع ــ فكل من هذين الدليلني

  .منه تأويالت املتكلفني واستدراكاهتم
ولكنها جتيل  , وقاطعة للشبهات , قد ال تعترب قاطعة يف داللتها , أخرىثم هناك أدلة 

مـن حـديث بريـدة أن  ,  منها ما جاء يف صحيح مسلم وغريه .بعض جوانب القضية أكثر
ًكان إذا أمر أمريا عىل جيش أو رسية أوصـاهF النبي          : F  ومـن هـذه الوصـايا قولـه... ّ

فـال تنـزهلم عـىل حكـم  , فأرادوك أن تنـزهلم عـىل حكـم اهللا , وإذا حارصت أهل حصن« 
قـال  »  أتـصيب حكـم اهللا فـيهم أم ال? : فإنـك ال تـدري .ولكن أنزهلم عىل حكمـك , اهللا

وهـو املوافـق  , بل املصيب واحد , ً ليس كل جمتهد مصيبا :ن يقول وفيه حجة مل :النووي
  .IQH » حلكم اهللا تعاىل يف نفس األمر

ً هللا تعاىل يف كل نازلة حكام معينا فاحلديث دليل عىل أن :قلت   : وهذا ما تقتضيه اآلية. ً
﴿Ò Ó Ô Õ Ö ×     Ø Ù ﴾ ]٥٩:النساء[ .  

 وهلـذا عليـه أال جيـزم  .يب حكم اهللا وقد خيطئـه دليل عىل أن املجتهد قد يصًأيضاوهو 
ت اجد يف مـستتـأيت وهـذا قلـام ي .بأن هذا هو حكم اهللا إال إذا كـان معـه دليـل قـاطع عليـه

  .النوازل واألحوال
  :ًوقد استدل كثري مـن األصـوليني واملفـرسين عـىل كـون املـصيب واحـدا بقولـه تعـاىل

﴿g h i j k l m     n o p q r s t 
u v xw y z { }| ﴾ ]٧٩−٧٨:األنبياء[ . 

ولكنه  ,  لوال هذه اآلية لرأيت أن القضاة هلكوا :قال احلسن«  جاء يف تفسري القرطبي
 .IRH » وعذر داود باجتهاده , تعاىل أثنى عىل سليامن بصوابه

أن  , فهم عدد مـن العلـامء , وعىل غرار ما فهم احلسن البرصي ريض اهللا عنه من اآلية
بخـالف  ,  فـيام قـىض بـه أصـاب إشارة إىل أن سليامن قد﴾ v xw﴿  :قوله تعاىل

                                                 
 .١٢/٤٠ رشح صحيح مسلم )1(
 .١١/٣٠٩ اجلامع ألحكام القرآن )2(
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  .الذي أخطأ احلكم املطلوب للقضية , داود
  : أحكام الدين بني الظنية والنسبية−٤

هــو مــا عليــه عامــة الفقهــاء  ,  احلــق يف مــسألة اخــتالف املجتهــدينبعــد أن بينــت أن
 وأن هـذا ينبنـي مـن جهـة عـىل  .وهـو أن املـصيب واحـد , واجلمهور األعظم من العلـامء

ًاعتبار أن لكل نازلة تقع حكام رشعيا معينا هو الصواب املطلوب فيهـا ً  وينبنـي مـن جهـة  .ً
 تـدل داللـة علميـة حقيقيـة ـــ عـن القطعيـة ًفضال ــعىل أن األدلة الرشعية الظنية  , أخرى

ولـو تطـرق إليهـا  , تثبـا وأن هذه الداللـة قابلـة للربهنـة واإل .ذاتية عىل احلكم املطلوب
  .االحتامل بدرجة مرجوحة

نابعـة مـن  , واألحكام االجتهادية ليست إضافية نـسبية , ومعنى هذا أن األدلة الظنية
وملـا كـان لتمحيـصها  , وإال ملـا كـان للتمـسك هبـا والتحـاجج هبـا معنـى , املجتهد نفـسه

 . والرتجيح بينها فائدة
 حول سـبب وجـود الظنيـة ــً أو قائام ــًقى ممكنا فإن التساؤل يب , فإذا ثبت هذا واتضح
  .وبعض أدلتها?? ما رس ذلك وما حقيقته? , يف بعض األحكام الرشعية

ًال أستطيع أن أدعي أن عندي جوابا صحيحا ًأو تفسريا حاسـام هلـذه املـسألة الكبـرية  , ً ً
قـد  , لـدين ولـئن كنـت يف تقريـري ملـرشوعية التقريـب والتغليـب يف أحكـام ا, واخلطرية

 ففـي اجلانـب األول ,  ال أستطيع اآلن أن أتكلـم بـنفس الكيفيـةفإين , تكلمت بثقة وجزم
وكنـت أجـد أمـامي مـا ال  ,  التطبيقيـةمثلـةكنت أجد بني يدي ما ال حيىص من األدلـة واأل

فـاألمر خيتلـف  ,  أما يف هذا اجلانب .حيىص من العلامء الذين يشهدون ملا فهمت وملا قلت
وبعض اإلشـارات الـصادرة  ,  فليس لدي إال بعض ثمرات النظر والتفكر .ًكبرياا ًاختالف

  .عن بعض العلامء
 واملخلوقات كلها موصوفة برضوب  .ًإننا مجيعا نسلم أن الكامل املطلق هللا تعاىل وحده

 ومـن مظـاهر .  والـذي يعنينـا اآلن هـو اإلنـسان. من القصور والعجـز والعيـب والـنقص
قصوره يف  , قصوره يف اإلدراك , والتفاهمقصوره يف الفهم  , ب يف اإلنسانالقصور والعي
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  . قصوره العقيل والعلمي : وبصفة عامة. التفكري واالستنتاج

ــغ ــسان مهــام بل ــم اإلن ــ , ومهــام كــان شــأنه , فعل وهبــذه ا هبــذا القــصور يبقــى حمكوم
  :كام قال سـبحانه ,  جماالتهويف كل جمال من , ًيبقى حمكوما بذلك يف كمه وكيفه , املحدودية

﴿» ¼ ½ ¾ ¿ À  Á  ÃÂ ﴾ ]٢٥٥:البقرة[ .  
وهـو  , ال معقب حلكمه , وكام شاء , فآتاهم من علمه ما شاء«   :قال اإلمام الشافعي

ــصفاته  .IQH » رسيــع احلــساب ــدين وأحكامــه مــشوبا ب ــسان بال ــا كــان علــم اإلن ًومــن هن
 فبقـي اإلنـسان يف  .ن علمـه مـا شـاء وكـام شـاءًوحمكوما بكونه سبحانه يؤيت مـ , املذكورة

  .إال ما كـان مـن عـصمة األمـة يف جمموعهـا , ًوفهمه إياه قابال للقصور واخلطأ , تلقيه للدين
وإن  , فإن القـصور مـالزم هلـم , ومهام حتروا , فمهام بلغوا من العلم بالدين , أما األفراد

وسـالمة اإلنـسان عـن اخلطـأ «  : )٣٨١ت  ( قال أبو احلسن العـامري. اخلطأ وارد عليهم
 .IRH »  ولكن الطمع يف أن يكثر صوابه .ًرأسا ليس بمطموع فيه

مـن الظنيـة  ,  مما تتصف به بعـض األدلـة واألحكـام الـرشعيةًكبريا ًقدرافإن  , وهكذا
 فالـدين كـام أنزلـه . املتصفة بالقصور واملحدودية , راجع إىل طبيعة اإلنسان , واالحتاملية

ً مـــا يعلمـــه ويفهمـــه ويطبقـــه اإلنـــسان الفـــرد أيـــا ًمتامـــاال يمكـــن أن يكـــون هـــو  , اهللا
ت اإلنسان العقلية والعلميـة اقدر ف.  من اهللاباستثناء األنبياء املخصوصني بالعصمة , كان

ً تلقيا وفهام وممارسة ونقال وبيانا: تؤثر وال بد عىل تعامله مع الدين , والعملية ً ً ً.  
 الطبيعـــة البـــرشية أثـــر مـــن آثـــارإنـــام هـــي  , فية املتحـــدث عنهـــافالنـــسبية واإلضـــا

 ويف هـذا املعنـى يقـول الـدكتور .  ذاتية للحقائق الدينية والعلميةًوليست نسبية , القارصة
ًواحلقيقة وإن كانت جـوهرا واحـدا«   :عبد احلميد أبو سليامن إال  , ال تتغـري وال تتبـدل , ً

ــ ــردا ومجاع ــا ف ــسان منه ــع اإلن ــسبية ISHةًأن موق ــي ن ــذا يعن ــان وه ــان واملك ــري يف الزم يتغ
 .ITH » ... ونسبية التطبيق , املوقع

                                                 
 .٤٨٥ الرسالة )1(
 .١٩٣ اإلعالم بمناقب اإلسالم )2(
 .وتتمثل األمة يف إمجاع علامئها.  أما من الناحية الرشعية فاألمة بكاملها عصمة)3(
 .٢٠ قضية املنهجية يف الفكر اإلسالمي ص )4(
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وإذا كان الدكتور أبو سليامن يتحدث بـصفة عامـة عـن كـون النـسبية العلميـة إنـام هـي 

فـإن  , وليـست نـسبية يف احلقـائق العلميـة ذاهتـا , نسبية املوقع البرشي والتطبيق البـرشي
قـد نبهـوا عـىل هـذه املـسألة فـيام خيـص عالقـة اإلنـسان بأحكـام  , يعةًعددا من علامء الرش

ينبغي أن يعلم أنه ليس يف الرشيعة يشء مشكوك فيه «   : يقولًمثالفهذا ابن القيم  , الدين
فتـصري املـسألة  , ًبتعـارض أمـارتني فـصاعدا عنـده , وإنام يعرض الشك للمكلف , البتة

ًليس وصـفا  ,  فكون املسألة شكية أو ظنية . .كية عنده فهي ش .ًمشكوكا فيها بالنسبة إليه
 .IQH »  . .بل وصف يعرض هلا عند إضافتها إىل حكم املكلف , ًثابتا هلا

ومن هذا القبيل ما ذكره الشاطبي من أن التـشابه الواقـع يف الـدين يرجـع كثـري منـه إىل 
 مـضاف إىل النـاظر  :أي , )التـشابه اإلضـايف(وهـو مـا سـامه  , الناظرين يف األدلـة نفـسها

  .IRH وإما لزيغه , إما لقصوره , واملستدل
 فقد بقي أن الدين قد قـدم  .وليس هو كل اجلواب , فهذا جانب من اجلواب عىل السؤال

 آخر مـن ًقدراولكنه قدم  , وبصيغ حاسمة , ًللناس عددا من قضاياه وأحكامه بكيفية قطعية
ًوقد كان قادرا عىل أن جيعل  , شكال وقدر من االحتاملكامه بكيفية يبقى معها قدر من اإلأح

وإذا كنـت قـد ذكـرت أن الـشاطبي قـد اعتـرب أن هنـاك  . مل يفعل هولكن , القدر الثاين كاألول
وأنـه راجـع إىل املـستدل ال إىل  , إنام هـو تـشابه إضـايف ال حقيقـي , ًنوعا من التشابه يف الدين

ال ختلـو مـن تـشابه وخفـاء فيهـا هـي  كـر أن بعـض األدلـةًفإن أحدا ال يستطيع أن ين , لالدلي
والعمومات التي  , واملفهومات , وكبعض املجازات , كاأللفاظ املجملة واملشرتكة , نفسها

ْمل يرد هبا ُفلامذا وضعت هذه األدلة والنـصوص وأبقيـت عـىل هـذه الـصيغ املحتملـة  , العموم َُ
 غري احلاسمة ?

 أن يمكـن مـا دمولكنـي أقـ , إلشكال وهـذا الـسؤالليس عندي جواب تام عىل هذا ا
  .ًيشكل جزءا من اجلواب

وتعبـدهم بـالتفكر والتفقـه  , لقد تعبد اهللا تعاىل املكلفني بالعلم مثلام تعبـدهم بالعمـل
                                                 

 .٣/٢٧١ الفوائد  بدائع)1(
 .٣/٩٢ املوافقات )2(
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وتعبــدهم بالبحــث والنظــر مــثلام تعبــدهم بــاحلج  , مــثلام تعبــدهم بالــصالة والــصوم

بعوا احلدود املرسومة واملنـاهج َّوأن يت ,  نياهتموتعبدهم يف كل ذلك أن خيلصوا , واجلهاد
ورفـع عـنهم مـا مل تبلغـه  , وأن يتحروا يف ذلك االستقامة والسالمة جهدهم , الصحيحة
  .وكل هذا تكليف وابتالء , وعفا عنهم فيام مل تتعمده قلوهبم , طاقتهم

لثبـوت قطعيـة فلو كانت كل أحكام الـدين قطعيـة ا , والتكليف هو حتميل ملا فيه كلفة
تـصل إليـه  , ودون تأمـل وال تفكـر , تـصل إىل اإلنـسان دون سـعي وال بحـث , الداللة

ًعلام رضوريا« وتعطيه  ملـا  ,  لو كان كل يشء عىل هـذا النحـو. . ال يتقدم معه وال يتأخر » ً
وملا بقي لالجتهاد  , وملا بقي لالبتالء بالبحث والنظر فائدة , بقي للتكليف العلمي معنى

 وأصـل االبـتالء والتكليـف ال مـدخل . ولكن اهللا سبحانه قد كلف هبذا كله وابتىل , دور
ًفكان طبيعيا أن يكون التكليف تكليفا حقيقيا , لعقولنا فيه حيتـاج إنجـازه وإنجاحـه إىل  , ًً

 وكـل . إخـالصوصـدق و , وصـرب وثبـات , ما حتتاجه عامة التكاليف من جهـد وعنـاء
 . الطاقةذلك يف حدود اإلمكان و

وتظهر  , واملصيب واملخطئ , املحسن وامليسءو , الطيبو  اخلبيث بهواالبتالء يتميز
 وكـل هـذا ينطبـق عـىل . ودرجـات املـصيبني واملخطئـني , به درجات املحسنني واملسيئني

 . مثلام ينطبق عىل التكليف العميل , التكليف العلمي
 أرشف  وطـالب العلـمأنـزل العلـامء املعلـوم أن اهللا تعـاىل قـد فمن ,  جهة أخرىومن
والنـاس يف نيلـه رشع  ,  أفيكون هذا دون جهد وعنـاء. ووعدهم أسمى املراتب , املنازل
  .وال من منطق العقل , ليس هذا من أصول الرشع , ال! سواء?

كـام يفعـل عامـة  , تاطلقـًتوقف القايض أبو بكـر بـن العـريب مطـوال عنـد آيـة عـدة امل
 h﴿  :وخاصة عند معنى القـروء املـذكورة يف قولـه تعـاىل ,  والفقهاءاملفرسين

i   j k ml ﴾ ]هذه اآلية من أشكل آيـة يف كتـاب «  : ثم قال , ]٢٢٨:البقرة
ولـو  , ًقـديامواختلـف فيهـا الـصحابة  , تردد فيها علامء اإلسـالم , اهللا تعاىل من األحكام

ـــه وكـــل درك  , شـــاء ربـــك لبـــني طريقهـــا وأوضـــح حتقيقهـــا ْولكن ـــان إىل اجتهـــاد َ البي



íè†¿ßÖ]<Øé‘`i<< <RRW
  .IQH »... ليظهر فضل املعرفة يف الدرجات املوعود بالرفع فيها , العلامء

 Ú Û Ü Ý Þ ß﴿  :والدرجات التي يشري إليها هي التي يف قوله تعـاىل
à á  ãâ ﴾ ]١١:املجادلة[ . 

 أفـضل  :وقيـل«   :كـان جيتهـد ويـستنبطF وقال الرسخيس وهـو يثبـت أن الرسـول
فهـو  , ً أال ترى أن من يكـون مـستنبطا مـن األمـة. للعباد طريق االستنباطدرجات العلم 

 .« IRHًأعىل درجة ممن يكون حافظا غري مستنبط
مـن غـري  , َّدُتعبد األمة بالوقوف عند مـا حـُوقد كان من اجلائز أن ت «  :وقال الشاطبي

َّ ولكن اهللا من عىل العباد باخلصوصية التي خص هبا نبيه, استنباط َ F.  
ـــاىل ـــال تع ـــساء[ ﴾ À       Á ÃÂ ¿ ¾ ½﴿  :إذ ق ـــة , ]١٠٥:الن ـــال يف األم   :وق

﴿l m n po ﴾ ]٨٣ :النساء[ « ISHN 
ثـم مـنح العلـامء  , بعض ما هـو مـن حقـه وخـصوصياته ّفكأن اهللا تعاىل قد منح أنبياءه

  . وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء , بعض ما منحه األنبياء

                                                 
 .١/١٨٣ أحكام القرآن )1(
 .١/٩٤ أصول الرسخيس )2(
 .٢/٢٤٩ املوافقات )3(
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يف جمـاالت عديـدة وأحكـام  , والعمـل بغالـب الظنـون , العمل بالتقريـب والتغليـب
قـد أصـبحت  , أو حتى ظنون العلامء خاصة , ال يعني أن ظنون الناس , كثرية من الدين

كـام قـال  ـــــوأن حكـم اهللا  , بحت هي املرجع يف كثري من أحكامهوأص , مة يف الدينَّحمك
  .تابع لظن املجتهد ــــبة ِّوَصمــال غالة

ولـيس ألحـد أن  , ظـنالولـيس مطلـق  , ليس جمـرد ظـن , الظن املعمول به يف الدين
  . شاءوكيف , حيكم به متى شاء
أن  ً وال يـسع أحـدا .بطهاوله حدوده وض , ظن علمي , واملعمول به , الظن املقول به

  . عىل غري هدىاوسائر , وإال كان عامال بغري علم , يتجاوزها أو أن هيملها
 ِّوكـل , وهذه احلدود والضوابط التي يتعني مراعاهتا والتقيد هبا عند كـل عمـل بـالظن

ي  وإنام روعـ .مل يقم العلامء بجمعها وبياهنا وحترير الكالم فيها , أخذ بالتقريب والتغليب
 كلـامت يفوبعـضها نبهـوا عليـه  , أو لكونه مفهوما من تطبيقاهتم , ما روعي منها لبداهته

  .وإشارات عابرة
خـصوصا  , ومن هنا كان البد من إعطاء مسألة الضوابط ما تستحقه من عنايـة وتوضـيح

وتـصدى إلبطـال  ,  جوانـب العمـل بـالظن والتقريـب والتغليـبإبرازتوسع يف قد يف بحث 
  .إنام هو ظن املجتهد ال غري , لقائل بأن املرجع يف الظنياتاملذهب ا

 . لعمل بالتقريب والتغليبا الضامنة لسالمة القواعد : وأعني بالضوابط هنا
  سـتة مـن هـذهَّاجتمعـت بـني يـدي , ة من التتبع والتعامل مع املوضـوعبعد مدة طويل

 أدلتهـا وأقـوال العلـامء  تيـسري مـن مـامـع , هي التي أعرضها يف هـذا الفـصل , ضوابطال
ًومع بعض آثارها التطبيقية طردا وعكسا , فيها   : وهذه الضوابط هى .ً
  .أن تكون املسألة مما جيوز فيه التغليب والتقريب ــــ١
  .أن يتعذر أو يتعرس اليقني والضبط التام ــــ٢
  .أن يستند التقريب والتغليب إىل سند معترب ــــ٣



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ RSR
  .ل أقوى منهأال يعارضه دلي ــــ٤
  .ًأن يكون دليل املسألة مكافئا هلا ــــ٥
  .ًكثرياأال يتسع حد التقريب  ــــ٦

تـشمل مجيـع أشـكال العمـل  , إنام هي ضوابط أساسـية عامـة , وهذه الضوابط الستة
 ويمكــن أن ينــدرج حتتهــا وينــضاف إليهــا مــا ال يكــاد حيــىص مــن . بالتقريــب والتغليــب

 وهـا . ل شكل من أشـكال التقريـب والتغليـبوبك , بكل جمالالضوابط الفرعية اخلاصة 
 فكلهـا قواعـد إمـا حتـدد . هنا تدخل مجيع القواعد العلمية املقررة يف كل باب ويف كل علم

حيفظـه مـن  , ًوإمـا تقيـد اسـتعامهلا وتوجهـه توجيهـا علميـا , تقريباتجماالت الظنون وال
  .التسيب أو الغلو أو االنحراف

ألنـه  , ال يتـسع هلـا هـذا البحـث ,  بكل علم وبكـل جمـال اخلاصةرعيةالضوابط الفو 
 ثـم . به إال وضع الضوابط العامـةيليق فال  , يتناول نظرية التقريب والتغليب بصفة عامة

مـن هنـا ف . هي التي نفتقد وجودهـا مقـررة وحمـررة وموضـحة , إن هذه الضوابط العامة
 فأرجو أن ,  زائداًتامماعناية خاصة واه ــــذا البحث ُمنذ رشعت يف االشتغال هب ــــُأوليتها 

  . واهللا املستعان سبحانه .يكون ذلك قد أثمر وأضاف لبنة جديدة إىل بنائها العلمي
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 كـل  يفوال يدخل , ل مسألةال يصح يف ك , وهذا يعني أن العمل بالتقريب والتغليب
  . بل هناك قضايا وأبواب يف الدين ال يمكن القول فيها إال بقطع ويقني. باب

  .ما يقع أحيانا من تقارب وتـشابه بـني القطعـي والظنـي , عىل أن مما جيدر التنبيه عليه
يانه  وسبب هذا ما سبق ب. ومن يعتربها ظنية , فيختلف الناس بني من يعترب املسألة قطعية

من أن درجة الظن قد تبلغ من القوة واالرتفـاع  , ويف عدة مواضع منه , أول هذا البحث
  . أو فرق ذو شأن , ًحدا ال يبقى معه بينها وبني درجة القطع فرق واضح

بيـنام يتـشدد  , يـات القطع ضـمنها بعض األصـولينيدخل يًأيضاوقد سبق أن هذه املرتبة 
 وإذا كان االختالف . يةقطعبال هذه الدرجة وصف فيأبون ـــ  وخاصة من املتكلمنيـــآخرون 

 فحتى مـن . يقع أكثر عند التطبيق ــ ال شك ــ فإنه ,  النظريتحديدواقعا حتى عىل مستوى ال
فإن أنظارهم تتفـاوت أمـام بعـض احلـاالت  , يتفقون عىل تعريف واحد حمدد للقطع واليقني

 وقـد نبـه العلـامء يف مـسألة . عيـة وحيكـم هـذا بالظنيـةفـيحكم هـذا بالقط , التطبيقية املـشتبهة
مـع مـا  ,  واحـد بعـدًعىل أنه حيصل بكيفية تدرجيية بتزايد عدد الرواة واحدا , حصول التواتر

 هاهنـا  : يقـولحتى إنـه ليتعـذر عـىل املتلقـي خلـربهم أن , ياهتم من أحوال وقرائناافق رويو
 األكــلا بمــسألة الــشبع واالرتــواء عنــد  وشــبهوا هــذ .وقبلــه ال , حــصل عنــدي التــواتر

رب أن حيـدد ا أو الـشلِكاآلفال يستطيع  ,  متزايدة فهام حيصالن بكيفية تدرجيية .والرشب
وبــني العطــش  , متثــل احلــد الفاصــل بــني اجلــوع والــشبع , لقمــة بعينهــا أو جرعــة بعينهــا

  .واالرتواء
بحيـث يتـداخل مـستوى  , » منطقة التداخل واالشتباه« فهذه درجة يمكن أن نسميها 

ــشتبه احلكــم فيهــاالظــن مــ ــال مــن هــذه ف , ع مــستوى القطــع وي يجــب أن نكــون عــىل ب
  .ونحن نجد العلامء خيتلفون يف قطعية أمر من األمور , احلالة



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ RST
ًثم إن القطع قد يكون استدالليا وقـد يكـون اضـطراريا التقـسيم املعـروف بنـاء عـىل  , ً

 .  والعلم هنا بمعنى اليقني. ظريوعلم ن ,  إىل علم رضوري: ملللع
ًمـضطرا إىل الرضوري منه ما يفرض نفسه عىل اإلنسان إىل درجـة يكـون معهـا العلم  ف

 وهـــذا يقـــع يف , إىل تأمـــل وال اســـتدالل وال تريـــث حاجـــة ال امدونـــ , التـــيقن والتـــسليم
مـن  ًجـدا كام يقـع عنـد التـواتر املـستفيض  .ويف بعض العقليات الواضحة , املحسوسات

  .غري معارض وال مناقض
 وبام أن , لكن بعد النظر واالستدالل , ًفهو ما يكون قطعيا يقينيا , وأما العلم النظري

فـإن  ,  يف قدرهتم عىل النظـر الـسديد واالسـتدالل الـصحيحــــ والبد ــــالناس يتفاوتون 
 فمـن , م الهـل هـي قطعيـة أ , تفاوهتم هذا يفتح جماال آخر لالختالف يف بعض األحكـام

ًالناس من يـرى مـا لـيس قطعيـا قطعيـا  فينكرهـا ,  ومـنهم مـن ال يـدرك قطعيـة القطعـي, ً
  .ويتمسك بالظنية

 ألن : ال خملص منهام , فهذان أمران ال خملص منهام يف حتديد ما قطعي مما ليس بقطعي
  .والثاين من طبيعة العقول , األول من طبيعة األمور

أعـود إىل الـضابط األول مـن ضـوابط العمـل  , ان البـد منـهوبعد هذا التنبيه الـذي كـ
ممـا  ,  وهـو أن تكـون املـسألة التـي يـراد احلكـم فيهـا: بالتقريب والتغليب وغالب الظنون

 هـي ًعـادة والظنيـات  .أي أن تكون مما ينـدرج يف الظنيـات , جيوز فيه العمل هبذا األصل
وال  , ال بأنواعهـا , ات ال تكاد تنحـرصأن الفروع واجلزئي وال خيفي , اتيالفروع واجلزئ
هـو ذكـر مـا يتوقـف عـىل  ,  مسلك لبيان املراد هبذا الـضابطأقرب وهلذا كان  .بتفصيالهتا
  .شياءوبضدها تتميز األ , فام مل يكن منه فهو داخل يف الظنيات , القطعيات

 : القطع إال ال يقبل يف إثباهتا التي ةالرشعيأهم القضايا و
 العقائدأصول  ــــ١
  .القرآن الكريمإثبات  ــــ٢
   .كلياهتاأصول الرشيعة و ــــ٣
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 فهذه , وبوحدانيته وبكامله ,  وأصل األصول يف العقائد عقيدة اإليامن بوجود اهللا
ذرة وال أدنى   , ال يشوهبا وال حيوم حوهلا , العقيدة ال يمكن أن تكون إال قطعية يقينية

فام من يشء تدركه حواسنا  ,  ألن كل يشء دليل عليها; رتدد أو الشكمن ال  , منها
خرب الرسل الصادقني هبا  ثم جاء . إال وفيه دليل أو أدلة عىل هذه العقيدة  , وعقولنا

 وكانت الرسل تنطلق من . وآخرها القرآن الكريم املعجزة اخلالدة , املعززين باملعجزات
فال يستطيع أحد أن  ,   وجيد صداه يف كل نفس .يشءاليقني الذي يشهد به وينطق به كل 

ًيدفع ذلك اليقني عن نفسه إال ادعاء وزروا وعنادا ً ً  :﴿x y z { | 
} ~ _ ̀ ba c d fe g h i kj l m 

n o p q r s t u       v w x y z { | } 
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © «ª ﴾ ]٩,١٠:إبراهيم[.  

 العلــم االضــطراري بوجــود اهللا ووحدانيتــه فاإلنــسان ال يــستطيع أن يــدفع عــن نفــسه
فـإنام هـو عنـاد وتكـرب وهتـرب مـن مقتـضيات  ,  فإن صدر منـه إنكـار وجحـود .وعظمته
  .سواء وصلته رسالة أو مل تصله ,  ومن هنا مل يكن ألحد عذر يف إنكار وجود اهللا .اإليامن

زيه هللا سـبحانه عـن كـل مـا من تن , التي ال يتم إيامن املؤمن إال هبا , أما بقية املعتقدات
,  ومن إيامن برسله وكتبه , وإقداره حق قدره ,  كل صفات الكامل لهإثباتو , ال يليق به

 تقتضيها الدالئل ًأيضافإهنا  , فهي وإن مل تصل إىل الدرجة السابقة يف بداهتها ورضوريتها
ظـن فيهـا وال تـرجيح وال  فال . وال يقبل فيها إال اجلزم واليقني , القطعية العقلية والنقلية

  .احتامل
 .   IQH » فصل يف النهي عن ظن ما جتب معرفته«   :قال عز الدين بن عبد السالم

  . ]٣٦:اإلرساء[ ﴾  Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ﴿ : قال اهللا تعاىل
 . ]٣٣:األعراف[ ﴾ f g h i j k   l﴿ : وقال

                                                 
 املعرفة اليقينية:  يقصد هنا)1(
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 . ] ٣٢:اجلاثية[ ﴾ é ê ë ì í î  ï ð  ñ ò ó ô﴿ : وقال
 ولـيس ألحـد  . خلالف ما يظنهٌزِّألن الظان جمو , ال يكفي الظن فيام جتب معرفته :قال 

  .IQHأن جيوز النقص عىل اهللا وال عىل صفاته
 ﴾ l    m n po﴿ : فــالظنون والــشكوك التــي تــراود الكــافرين واملنــافقني

   j k l m n o p﴿ : ال قيمة هلا وال عذر هلم فيهـا,  ]٦:الفتح[
q r ﴾ ]٢٣:فصلت[ . 

وبام جاؤوا  ,  كاإليامن بالرسل ;وهكذا كل ظن أو شك تعلق بأصول العقائد
 . وباليوم اآلخر , به

 A B C D E F G H I﴿ : فإهنا جامعة  , لنقرأ هذه اآليات
J K L NM O P Q R S T U V W YX Z [ 
\ ] ̂ _  ` a b c d   e f g h  ji k l 

m n o p rq s             t u v w x y   z { | }    ~ 
_ ̀ a b c d e f g h i j k l m 

on p q r s t u v xw y z { | } 
 . ]٣٧−٣٤:غافر[ ﴾ ~

كام يف قول  , واتباعم هلا ,  عىل الكافرين يف اعتدادهم بظنوهنمًكثرياَّوقد شنع القرآن الكريم 
 . ﴾ G H I J K L M N O P Q﴿:  ًأحدهم شاكا يف قيام الساعة

  ]٣٦, ٣٥  :الكهف[
والنظـر يف ا حتـى جمـرد اإلنـصات ْوَوأبـ , فأمثال هؤالء ساروا وراء كربهم وغـرورهم

   .ًشيئاواقفني عند ختمينات وظنون ال تغني من احلق  , األدلة القاطعة
 .  ]٣٦:يونس[ ﴾ v w x y   {z | } ~ _ ̀ a cb﴿ : قال تعاىل

                                                 
 .١٠٦ شجرة املعارف )1(
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 .IQH » يف العقائدويف هذه اآلية دليل عىل أنه ال يكتفي بالظن  « : قال القرطبي

 , ً وخلفـاًسـلفاواستبعاد الظن يف العقائد مسألة مـشهورة مـسلمة عنـد مجـاهري العلـامء 
وإن كـان مجهـور األصـوليني  ,  النقـاش واخلـالف بعـضوقد تفـرع عنهـا أمـر مل خيـل مـن

بـسبب تطـرق  ,  العقائـدتبنـى عليـهوهـو أن خـرب الواحـد ال  , واملتكلمني وغريهم عليـه
  .هالظنية إلي

خـرب الواحـد ال يقبـل يف يشء مـن «   :يقول ــــوهو حمدث  ــــ ًمثالفاخلطيب البغدادي 
 .IRH » أبواب الدين املأخوذ عىل املكلفني العلم هبا والقطع عليها

 وهلــذا ال يكــون حجــة يف  . يوجــب العمــل دون العلــم :وحكمــه«   :وقــال اجلرجــاين
 .ISH » املسائل االعتقادية
 وقد يعترب مـن هـذا القبيـل مـا  .رتاض عىل هذا القول يرتدد من حني آلخرعىل أن االع

حيث دافع عـن إفـادة خـرب الواحـد  , )الصواعق املرسلة(ل يف بيانه يف قاله ابن القيم وأطا
 ولكـن احلقيقـة أن ,  الصفات وغريها من املعتقداتإثباتالعلم وأنه مقبول معمول به يف 

ــ ــه يتح ــرارا أن ــرر م ــيم ك ــن الق ــالقرائنًاب ــف ب ــن خــرب الواحــد املحت ــى  , دث ع أو املتلق
 وقد بينت من قبـل أن خـرب الواحـد , حداوإن كان أحيانا يطلق التعبري بخرب الو , بالقبول

 ,  وأمـا املجمـع عـىل قبولـه والعمـل بـه فيفيـده بـال تـردد, املحتف بالقرائن قد يفيد القطع
  .قائدفمثل هذه األخبار يصح االعتامد عليها يف باب الع

قــد تناولــت مــسائل  , هــذا مــع العلــم أن مباحــث العقيــدة عنــد املتكلمــني وغــريهم
بـل إن بعـض العقائـد املنـصوصة  ,  يف بعـضها غـري الظـن والتقريـبتـأيتوتفصيالت ال ي

ال فـ , وتوغلنا يف طلب بعض حقائقه وتفـصيالته ,  بهَ املقطوعهاإذا جتاوزنا أصل , نفسها
بعـد أن ذكـر  ـــــ وإىل هذا يشري البغدادي بقوله  .أو التوقف , نجد سوى الظن والتقريب

وضـللوا مـن خـالفهم  , فهذه أصول اتفق أهل الـسنة عـىل قواعـدها«  : أصول املعتقدات
                                                 

 .٨/٣٤٣ اجلامع ألحكام القرآن )1(
 .٤٣٢ الكفاية )2(
 .٢٥ التعريفات )3(
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وربـام  ,  وهم جيمعون عىل أصـوهلا,  ويف كل ركن منها مسائل أصول ومسائل فروع .فيها

  .IQH » اًوال تفسيق ًاختلفوا يف بعض فروعها اختالفا ال يوجب تضليال
 نجـد ــــوزلت أقدام  , وضلت أفهام ,  حيث تاهت أقوامــــ ًمثالففي موضوع الصفات 

واعتقاد أهنـا  , العام الظاهر بمعناها  أصل الصفاتإثباتالقدر الرضوري لصحة اإليامن هو 
ا نعرفه من صفات مم ــــ وال يشبهها يشء ــــ وأهنا ال تشبه شيئا , هللا وكاملهشواهد عىل عظمة ا
 هـذاف  .وحتـيط بـه عقولنـا ,  تدركه أفهامنـاماوأن كامهلا وسموها فوق  , اخلالئق التي نعهدها

ًالقدر قطعي نصا وعقال هو ً.   
إال أن يلجـأ  ,  حمفوفـة باملخـاطرـــــإن جـازت  , فهـي , هـذا القـدروأما الزيـادة عـىل 

بـام ال يتعـارض مـع كـامل اهللا  , IRHزالناظر واملتكلم فيهـا إىل رضب مـن التقريـب والتجـوي
 . ]١١٠:طه[ ﴾ «    º ¹  ¸﴿ :  قوله تعاىلرامع استحض , وتنزهيه

وال  ,  خاصـية اإلهليـة ليـست إال اهللا  :بل أقـول «  :ويف هذا الباب يقول اإلمام الغزايل
 يكـن لـه مثـل فـال  فحـني مل, ٌلْثـِه لو كان مُلْثِ وال يتصور أن يعرفها إال هو أو م .يعرفها إال اهللا
 .ISH »  ال يعرف اهللا إال اهللا: حلق ما قاله اجلنيد رمحه اهللا تعاىلا ً فإذا .يعرفها غريه

 والقصد تقريب األفهام مـن معنـى«   :قال ابن املرتيض بعد أن ساق هذا الكالم وغريه
 . º    » ﴾ ITH ¹  ¸ ﴿ : اهللا سبحانهقول

قدرهم التورع واالحتياط عنـد التعـرض آليـات وهلذا كان دأب العلامء الذين يعرفون 
 انظر إىل العالمة القرطبي وهو يـتكلم عـن قولـه  .الصفات وما يتبعها من حقائق املغيبات

واختلف العلـامء يف تأويـل هـذه «   :يقول] ٣٥:النور[ ﴾ |{ } y z﴿ : تعاىل
وقامــت  , ا اســتقامت أمورهــ . أي بــه وبقدرتــه أنــارت أضــواؤها:  املعنــى : فقيــل: اآليــة

                                                 
 .٣١٠ الفرق بني الفرق )1(
 . .. وجيوز أن يراد باآلية كذا , جيوز أن يكون كذا: الأن يق ,  أقصد بالتجويز)2(
 . يف رشح أسامء اهللا احلسنى ى املقصد األسن)3(
 .١٩١ إيثار احلق عىل اخللق )4(
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IQH.  »  فالكالم عىل التقريب للذهن .مصنوعاهتا 

ـــه  ـــة[ ﴾  _ ~ { | }  : ﴿zويف قول ـــن  , ]١٧:احلاق ـــشيخ اب ـــر ال ذك
أو  , أو ثامنيـة صـفوف , هل هو ثامنية أفراد مـن املالئكـة , عاشور ما قيل يف معنى الثامنية

 .  ثامنية أعشار
 إذ املقـصود مـن , لهايلـق غـرض بتفـصوهذا من أحوال الغيـب التـي ال يتع«   :ثم قال

 .IRH » يةآكام قال يف غري  , وتقريب ذلك إىل األفهام , تعاىلاآلية متثيل عظمة اهللا 
 إال عىل ىتأتويف طلب تفصيالهتا ال ي , ًنظرا لكون اخلوض يف حقائق مثل هذه األمور

  . ًأصالم فيها  من العلامء كانوا يرفضون الكالًكثريافإن  , سبيل التقريب والتجويز
ويعتـربون التأويـل يف هـذا البـاب  ,  مـا يف الـنصإثبـاتوإذا تكلم بعضهم مل يزد عـىل 
  .ISH قوال بالظن فيام ال يسوغ فيه الظن

مـا وصـف اهللا تبـارك وتعـاىل بـه «   :حتى قـال , وقد بالغ سفيان بن عيينة يف االحتياط
  .ITH » رسه إال اهللاليس ألحد أن يف , فقراءته تفسريه , نفسه يف كتابه

باعتبار أننا ال نخـرج  , لَوسواء سلكنا يف هذا املجال مسلك التقريب والتأويل املحتم
وباعتبار أننا ال نخرج عـام  , ركاهبابل نعززها ونسري يف  , عن األصول القطعية الواضحة

فإنـه  , أو سلكنا مسلك االحتياط والتوقـف , حيتمله النص من الناحية اللغوية والسياقية
 أن نظـن يمتنـع ولـيس . جيب االعرتاف أن مثل هذه األمور ال يلزم فيها القطع والتحديـد

   .يف اتفاق وانسجام مع ما هو قطعي , ونأخذ فيها بتصور تقريبي , حسنا الئقافيها ظنا 
ًليس هذا الظن والتقريب غلطا وجتاوزف  .  فيهـابل الغلط والتجاوز هو ادعاء القطع , اً

ًن هذا غلطـا وجتـاوزاوأكرب م  وهـذا  .اعتبـار املخـالف هلـذا القطـع املزعـوم ضـاال وآثـام , ً
                                                 

 .١٢/٢٥٦ اجلامع ألحكام القرآن )1(
 .٢٩/١٢٨ التحرير والتنوير )2(
 .٥ −٤/ ٢ امللل والنحل للشهرستاين )3(
 .١/١٧١للبغوي رشح السنة :  انظر قوله يف )4(
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حتى ذهـب مفـرسهم إىل  , وخاصة من املعتزلة , منزلق معروف سقط فيه كثري من املتكلفني

ويفـتش عـن أباعـد  , وهو أن يفحـص عـن حقائقـه ,  حقٌّ غلو: ِانَّالغلو يف الدين غلو«   :أن
IQH كــام يفعــل املتكلمــون مــن أهــل العــدل والتوحيــد , حتــصيل حججــهوجيتهــد يف  , معانيــه

وهو أن يتجاوز احلق ويتخطـاه بـاإلعراض عـن األدلـة  ,  باطلٌّ وغلو. رضوان اهللا عليهم
 .IRH » كام يفعل أهل األهواء والبدع , واتباع الشبه

 فقـد ذم  .ق وخـريه حـُلْولـو كـان فـيام أصـ , ًوما عهدنا الغلو يف الدين إال مذموما حمظورا
مـع أهنـا اجتهـاد يف  , مل يكتبهـا اهللا علـيهم , القرآن الذين أدخلوا عىل دينهم رهبانية ابتدعوها

 . ﴾ :  ﴿m n o p q r s t u v xw وقال اهللا . العبادة
  ]٣٣:اإلرساء[

 .  وهو مـذموم ال شـك يف ذلـك. وإعنات النفس برتك الرخص غلو يف احلق وهو العزائم
 : وهو ما يشري إليه قوله سبحانه ,  منه الذي يتجاوز احلد يف استعامل الرخصةوليس أسوأ

﴿k     l m  n ﴾] ١٧٣:البقرة[ .  
الـذين التـزم أحـدهم أن  , ومن الغلو املـذموم يف احلـق مـا جـاء يف قـصة النفـر الثالثـة

ــدا ــدهر ال يفطــر أب ــصوم ال ــام , ًي ــه دائ ــل كل ــاين أن يقــوم اللي ــزم الث ــ , والت ــه فــال يرق د في
 .ISH ًوالتزم الثالث أن يعتزل النساء فال يتزوج أبدا  , ًأبدا

  .وهو مذموم حمظور يف الدين ,  أشكال من الغلو يف احلقــــ وغريها كثري ــــفهذه كلها 
وهم حيسبون أنـه حيـسنون  ,  الغلو دخل فيها املتكلمون املتفلسفونومثلها أشكال من

ربوا ما بدا هلم فيها قواطـع جيـب عـىل النـاس القـول هبـا وال  ثم غلوا فيها أكثر فاعت. ًصنعا
ــا ــر , جيــوز هلــم خالفه ــوا أكث ــسيق , وغل ــضليل والتف ــرشعوا يف الت ــديعف ــام  ,  والتب ورب

 ومـسألة خلـق القـرآن مثـال صـارخ ومـؤمل هلـذه . ملن مل يتبعهم ومل يقل بـأقواهلم , التكفري
                                                 

 .يقصد املعتزلة ) 1(
  .٥١٩−١/٥١٨الكشاف :  القول للزخمرشي من تفسريه )2(
 ).أبواب النكاح( قصة هؤالء النفر الثالثة مروية يف الصحيحني )3(
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  .املتاهة التي دخل فيها كثري من املتكلمني

              القـول بأنـه ال موجـود ُلْثـِم«  : قـال , مـا ذكـره ابـن املرتـىض , ًأيـضا ذلـك أمثلةن وم
  .كـام هـو قـول اجلربيـة ,  وأنـه ال فاعـل وال قـادر إال اهللا .كام هو قـول االحتاديـة , إال اهللا

 «ـــلك بوذ , إنام وردت الرشائع بتوحيد اهللا يف الربوبيةو .  الغلو يف الدينمنوأمثال ذلك 
كتوحيـده  , واملجمـع عليهـا وتوابـع ذلـك املنـصوصة , له األسـامء احلـسنى , » إال اهللاال إله 
F هللا ومن ذلك القول بأن هللا تعـاىل صـفة مل تـرد يف كتـاب اهللا وال يف سـنة رسـول . بالعبادة

وأن معرفـة هـذه الـصفة  , وال مـن مفهوماهتـا ولوازمهـا , وال هي مـن أسـامئه احلـسنى ,
صـفة (ويـسموهنا   .عند بعض املعتزلة) صالصفة األخ(وهي  , واخرتاع اسم هلا , جبةوا

  عاملـاًقـديام وهـي كونـه حيـا ــــ ثرة يف صفات الكامل الذاتية األربـعؤوأهنا امل , ًأيضا) املخالفة
 . IQH  الذواتَ اهللا سائرُ وهبا ختالف ذاتـــقادرا 

ووجود  , من دوام وصف اهللا تعاىل بالكالمومن ذلك ما انفردت به األشعرية «  : قال
فالـرشع مل ...  ه مثل صفة العلم ال جيوز خلوه عنه طرفة عنيِوجعل , ذلك يف القدم واألبد

هـذا  ومـازاد عـىل . ونحـو ذلـك , ًوأنـه كلـم موسـى تكلـيام , يرد إال بأن اهللا تعاىل متكلم
  .IRH » زامات قبيحةلإوإىل  ,  التفرق املنهي عنهفبدعة يف الدين قد أدت إىل

قط يف كوهنم أرسفوا يف متابعة خياالهتم العقلية فليست  , فمشكلة املتكلمني واملتفلسفني
  .بل مشكلتهم الكربى هـي أهنـم اعتـربوا ذلـك كلـه عقائـد قطعيـة ,  قياساهتم النظريةدوطر
ال  , تأمل العقيلأو عن حمض ال , ة عن أصول العقائدَعَّفرعرتفوا أن هذه املباحث امل أن ياوأبو

وأن الغلو والتـدقيق  ,  سوى الظن والتقريب والتجويزـــ إن استطعنا وجاز لنا ـــنستطيع فيها 
 منهـا إىل تقويتـه , وأهنـا أقـرب إىل إضـعاف اإليـامن ونقـصانه , فيها ال يمكن أن يـأيت بطائـل

  .وتكميله
وهـو  , تامد عـىل الظـنممـا ال جيـوز فيـه االعـ , ل إىل جانب آخـر يف جمـال العقائـدِوأص

                                                 
  .١٠٤ – ١٠٣ إيثار احلق عىل اخللق )1(
 .١٠٥ إيثار احلق عىل اخللق )2(
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وال أعنـي بـاليقني معرفـة  ,  فتكفري من عرف أنه مؤمن مـسلم ال جيـوز إال بيقـني, التكفري

ثبــت  ,  وأفعــالوإنــام املــراد وجــود أقــوال , فهــذا ال يعلمــه إال اهللا , حقيقــة مــا يف قلبــه
 وأن تكـون تلـك األقـوال واألفعـال ممـا  .رادتـه وقـصدهإصدورها عـن صـاحبها يقينـا وب

  .يستوجب التكفري قطعا
فإهنـا مـسلمة متفـق  , وإن كان يقـع االخـتالف والتفـاوت يف تطبيقاهتـا , وهذه مسألة

 .  وما دامت كذلك من الناحية املبدئية النظرية . وهذا هو ما يعنيني .عليها من حيث املبدأ
  .وال من أقوال العلامء , فال أراين بحاجة إىل التدليل عليها ال من نصوص الرشع

 فهذا يكفي فيه ظاهر حاله ونطـق .  اإليامن ألحد من الناسإثبات : وعىل العكس منها
  . أيضاونصوصها معلومة ,  واملسألة مسلمة .ًولو مل يعط ذلك إال ظنا , لسانه

NI<l^fmcÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<V<< <

 , ًالقرآن الكريم هو أوال معجـزة خـاتم األنبيـاء صـلوات اهللا وسـالمه عليـه وعـىل آلـه
 ألن هبا  .معجزة أي رسول البد وأن تكون قاطعة يف ثبوهتا وداللتها عىل صدق صاحبهاو

فــال يمكــن أن تكــون إال قطعيــة يف ثبوهتــا وداللتهــا  , ً إذا. يقــع اإليــامن القــاطع بالرســول
 فكيـف  .هو أن القـرآن الكـريم مـصدر ملعظـم قطعيـات الـدين ,  وسبب ثان .اإلعجازية

 ? الثبوتعيًيكون مصدرا وهو غري قط
 ﴾ C D E GF IH﴿ : كقولــه , ثــم إن اهللا تعــاىل نفــى عنــه كــل ريــب يف غــري مــا آيــة

ــرة[ ــه ســبحانه,  ]٢:البق  j k    l m n o p q r s t u v﴿ : وقول
w x y z { | } ~ � ﴾ ]ـــونس ـــه,  ]٣٧:ي  C D E﴿ : وقول
F G H I J    ﴾ ]٢:السجدة[ . 

ًونه منـزال مـن رب العـاملنيكام يتناول أساسا ك , ونفي الريب يف القرآن َ َ فإنـه يتنـاول  , ُ
 فالبـد أن , إىل النـاس عـرب األجيـال واألعـصار واألقطـارF قله مـن رسـول اهللاانت ًأيضا

  .ًريـب أبـدا بكيفيـة ال يتطـرق إليهـا , ًوجـيال بعـد جيـل , يتناقله الناس خلفا بعد سـلف
  .وكذلك تم األمر ومازال
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بيـنام قبلـوا  , ء من القرآن الكريم إال من طريق التواتروهلذا مل يقبل املسلمون تلقي يش
  .يف تلقي السنن النبوية أخبار اآلحاد

 ومن هنا اعتربت ,  القرآن ال يقبل ظن غالب وال تقريب وال تغليبإثباتففي  , ًوإذا
أو هكذا رويت عنهم  , الصحابةالتي تفرد هبا بعض  , وبعض القراءات , بعض الزيادات
بـل وقـع القطـع  , ال ترقـى إىل أن تعتـرب قرآنـا , » قـراءات شـاذة« اعتربت  , ونسبت إليهم
 فهو حمفـوظ . ولكنه ال يمس كتاب اهللا يف يشء ,  وغلط األفراد وارد ممكن .بعدم قرآنيتها

وهو  ,  غري مزيد وال منقوصقيقيوهو حمفوظ بإمجاع األمة حول نصه احل , له نزُمن م
  .وإىل قيام الساعةF ستفيض من لدن رسول اهللاحمفوظ بالنقل املتواتر امل

  بــسم اهللا الــرمحن «مــسألة البــسملة  , ومــن املــسائل التــي ينظــر فيهــا مــن هــذا املنطلــق
أم هـي فقـط آيـة مـن  , حيث اختلف العلامء فيام إذا كانت آيـة مـن كـل سـورة , » الرحيم
أم أهنـا فقـط جـزء مـن آيـة  ,  الفاحتة باإلضافة إىل كوهنا جزءا من آية يف سورة النملسورة
 . ]٣٠:النمل[ ﴾ { | }   v w x y z﴿ : النمل

  .فأمر ال خـالف فيـه وال غبـار عليـه , باعتبارها جزءا من آية النمل , كريم فأما أهنا قرآن
ويف  , عـىل النحـو املكتـوب يف املـصاحف , وبقي اخلالف يف كوهنا آيـة يف أول كـل سـورة

  .ة فقطكوهنا آية يف أول سورة الفاحت
  : هيوخالصة األقوال يف املسألة

  . وهذا قول مالك واملالكية .ليست آية يف أي سورة إال سورة النمل ــــ١
وأحـد قـويل  , وهـو قـول عبـد اهللا بـن املبـارك , )إال بـراءة( , آية مـن كـل سـورة ــــ٢

  .الشافعي
  .لثاين للشافعيوهو القول ا , )ًمع النمل طبعا(آية من سورة الفاحتة فقط  ــــ٣

فـإن ذلـك مبـسوط يف  , وال أرى رضورة لإلطالة يف بيان هذه األقوال وعرض أدلتهـا
ــب األصــول ــسري , كت ــرآن , والتف ــوم الق ــه , وعل ــط جــوهر , والفق ــاول فق ــى أتن  ولكن

  .ويف صلته بموضوعنا , املسألة
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 . ةف يف أول كــل ســورحأهـم مــا اســتدل بــه الــشافعية هــو أن البــسملة كتبــت يف املــص

 فـام دامـوا قـد أثبتوهـا يف  . سوى القرآنًشيئاونحن نعلم أن الصحابة مل يثبتوا يف املصحف 
  .فهو إمجاع منهم عىل أهنا آية من كل سورة , أول كل سورة من غري خالف بينهم يف ذلك

 ولـيس هـذا  . إنام هو نوع قياس واستدالل نظـريثباتوال خيفى أن هذا املسلك يف اإل
 أمـا األحاديـث التـي قـد ,  القـرآن خاصـةثبـاتوال هـو مـسلك إل , ً قطعيا رصحياًمسلكا

  .فثبـت اخلـالف يف املـسألة , فقد عورضت بام هو أقـوى منهـا وأصـح , تقوي هذا النظر
ــشكلة ــت امل ــد انحل ــت اخلــالف فق ــي, وإذا ثب ــواتر قطع ــه مت ــرآن كل ــا مل ,  إذ الق  فكــل م

اعتـرب  , وعـىل هـذا األسـاس , هبـذا املـسلك ومل جيمع عليه العلـامء فلـيس بقـرآن , يتواتر
  .املالكية املسألة حمسوسة

والقـرآن ال خيتلـف  ,  االخـتالف فيهـا :ويكفيك أهنا ليـست بقـرآن«   :قال ابن العريب
  .IQH » فإن إنكار القرآن كفر , فيه

وإنـام يثبــت  ,  أن القـرآن ال يثبــت بـالنظر واالســتدالل :والفيــصل«   :وقـال القرطبـي
  .IRH » قل املتواتر القطعي االضطراريبالن

ألن القيـاس  , ه بالقيـاسإثباتفال جيوز  , ما يطلب فيه القطع«   :وقال الرشيف التلمساين
أهنا من القرآن ) بسم اهللا الرمحن الرحيم( قياس أصحاب الشافعي يف  :ومثاله , ال يفيد القطع
 .ISH » بة بخط املصحفبجامع أهنا مكتو , عىل سائر آي القرآن , يف كل سورة

              :قـد اضـطر إىل القـول , ومن هنا فإن الغزايل رغـم دفاعـه القـوي عـىل رأي الـشافعية
  .ITH » بل هي اجتهادية , ليست قطعية اإلنصاف أهنا« 

وكلمـة  , فبيانـه أهنـا كلمـة افتتـاح , أما استشكال كتابتها يف أول كل سورة من القرآن
                                                 

 .١/٢ أحكام القرآن )1(
 .١/٩٥رآن  اجلامع ألحكام الق)2(
 .١٣٦−١٣٥ مفتاح الوصول )3(
 .١/١٠٤ املستصفى )4(
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  . فقرآنيتها يف سورة النمل ال جيادل فيهـا أحـد . إهنا من القرآن نفسهثم , فصل بني السور

  .بينها ًصالاوف , وجعلت فاحتة لقراءة السور , فأخذت هذه العبارة القرآنية الرصفة
OIíÃè†×Ö<íÚ^ÃÖ]<Ùç‘ù]<V<< <

 فهـو أصـل لكـل مـا تفـرع عنـه  .ما يتفرع عنه غريه وينبني عليه غريه: األصل يف اللغة 
  . عليهنبنىوما ا

فأصول الـرشيعة هـي املـصادر واملنـابع التـي تؤخـذ منهـا أحكامهـا وهـي  , وعىل هذا
 A B﴿ :  قـال تعـاىل .كام يف أسس البناء وقواعـده , األسس والقواعد التي تبنى عليها

C   D E F G ﴾ ]١٢٧:البقرة[ . 
 قويـة البـد أن تكـون) أصـول الـرشيعة(التـي نـسميها  , فهذه األسس وهـذه القواعـد

  . أن تكون قطعية مسلمةــــ ألجل هذا ــــوالبد  , متينة
 فقد تقـدم أنـه ال يكـون ــــ وهو القرآن الكريم ــــوركن األركان  , فأما أصل األصول

ــصيال ــة وتف ــا مجل ًإال قطعي ــام  .ً ــال اإلم ــشاطبي فق ــة «   :ال ــه كلي ــرر أن ــد تق ــاب ق إن الكت
  .IQH » وآية الرسالة , وينبوع احلكمة , وعمدة امللة , الرشيعة

فإهنا يف مجلتها  , فهي وإن تطرق الظن إىل بعض جوانبها وبعض جزئياهتا , وأما السنة
ــه ــه وبقائ ــه وبــصحة نقل ــه  .أصــل مقطــوع بحجيت  وقــد شــهد القــرآن ملــرشوعيته وحجيت

مذكورة ومبينة عند العلـامء يف أبـواب متعـددة مـن كتـب  , ووجوب العمل يف آيات كثرية
  .واحلديث غريهااألصول 

ال يعتمـد أي  , مـن إمجـاع وقيـاس وغريمهـا , وهكذا الشأن يف بقية األصول املعتمـدة
 ولـئن كـان  .من أصول الترشيع اإلسالمي حتى يكون قطعي الثبوت واحلجيـة ًأصالمنها 

 وبـني قطعيـة سـائر ـــ أو لنقـل القـرآن والـسنة ـــهناك من فرق بني قطعية القرآن من جهـة 
وبـني القطـع  , والعلـم الـرضوريأفهو من قبيل الفرق بني القطـع الـرضوري  , األصول
  .وقد تقدم بيان هذا الفرق , والعلم النظريأالنظري 

                                                 
 .٣/٣٤٦ املوافقات )1(
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 تفـصيل أخبـار : فإن قيـل ( :ثم قال , وقد تعرض إمام احلرمني ملسألة قطعية األصول

 األصـويل إبانـة  حـظ :قلنـا , وليـست بقواطـع , لفى إال يف األصولُاآلحاد واألقيسة ال ي
 . »IQH  ولكن البد من ذكرها ليتبني املدلول ويرتبط الدليل به .القاطع يف العمل هبا

قـد  , املتعلقـة باألدلـة القطعيـة , والقضايا اجلزئية , وهذا يعني أن املباحث التفصيلية
 وهذه إنام تدرج لرضورة فهم الدليل القطعـي وكيفيـة . ولكن هذه غري تلك , تكون ظنية
  .ًولكنها ليست أصوال ,  فهي مسائل أصولية. التعامل معه

بمثابـة هـي  , املتعلقة بكل أصل مـن أصـول الـرشيعة ,  التفصيليةفاملباحث األصولية
 فـال غـضاضة أن  .ألهنا يـدخلها اجتهـاد املجتهـدين ونظـرهم ,  التطبيقيةالفروع والصور

اللغويــة  , اعــد األصــولية والقو .يكــون منهــا القطعــي ومنهــا الظنــي كــسائر الفــروع
ولكن األصل الذي  ,  فكثري منها ظن وتقريب وتغليب . عن هذامنأىليست ب , وغريها
ً وأساسا لبنائها ال يمكن أن يكون إال قطعي .ًعا ألحكام الرشيعةبنيتخذ م   .اً

 فعــد منهــا حجيــة اإلمجــاع والقيــاس  .وقــد حتــدث الغــزايل عــن القطعيــات األصــولية
  .IRH حدخرب الوا وحجية

وزاد «   :ثــم قــال ,ISH عــد منهــا ســتة , ويف حديثــه عــن مــداخل االحــتامل يف القيــاس
إذ حيتمل أن يكون أصل القيـاس يف  , وهو اخلطأ يف أصل القياس , اًآخرون احتامال سابع

 .ITH »...  بل مقطوع به , ًألن صحة القياس ليس مظنونا ,  وهذا خطأ .الرشع باطال
فـإذا وجـدوا االحـتامل  , لطون بني األصـول وفروعهـا وتطبيقاهتـاوكثري من الناس خي

 ََّنيَ وبـ . وهـذا غلـط .اًا احتامليـًاعتربوا أصـلها نفـسه ظنيـ , يتطرق إىل الفروع والتطبيقات
والعمل بخرب الواحـد  , ال ترى أن العمل بالقياس قطعيأ«  : الشاطبي هذه املسألة فيقول

 فـإذا  .إىل أشـباه ذلـك , رض الدليلني الظنيـني قطعـيوالعمل بالرتجيح عند تعا , قطعي
                                                 

 .١/٨٦ الربهان )1(
 .٢/٣٥٨ املستصفى )2(
 )مبحث القياس( وقد تقدم ذكرها يف الفصل الثالث من الباب األول ٢/٢٧٩ املستصفى )3(
 .٢/٢٧٩ املستصفى )4(
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العمـل بخـرب واحـد معـني أو أخـذت يف  , كـان العمـل ظنيـاجئت إىل قياس معني لتعمل بـه 

  .IQH »  ومل يكن قادحا يف أصل املسألة الكليةـــ وكذلك سائر املسائل ـــ اً ال قطعيًوجدته ظنيا
 التـي ذكرهـا أبـو مثلـةواء يف هـذه األسـ ,  أصـل مقطـوع بـهًعمومـاوالعمل بالظنيات 

 ولـوال أن , أو يف غريها مما مىض يف هذا البحث مـن وجـوه التقريـب والتغليـب , إسحاق
وملـا  , ملـا جـاز العمـل هبـا , اًا قطعيـًا رشعيًالعمل بالظنون الغالبة من األصول الثابتة ثبوت

فـإن الظنـون التـي تـستند «  : قال أبو الوليد بـن رشـد . جاز حتكيمها يف الرشعيات خاصة
وليست هي أي ظـن  , أعني التي توجب رفعها أو إجياهبا , األحكام حمدودة بالرشع إليها
 , وإنـام وجـب باألصـل املقطـوع بـه , ن العمـل مل جيـب بـالظنإ :  ولـذلك يقولـون, اتفق

 . IRH » الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن , يريدون بذلك الرشع املقطوع به
قطعيــا بأدلــة الــرشع  ًأصــاللــيس  , الت الغالبــةامل بــالظنون الراجحــة واالحــتوالعمــ
 فام من عقل سليم إال وهو يقطع أن الصواب هو , ًأيضابل أصل قطعي بالعقل  , فحسب

 فاتباع الغالب من حيث األصل صواب تقطع به , اتباع الغالب والراجح كلام تعذر اليقني
  .العقول وتسلم به

هـل  , تي تؤكد هذا وتوضـحه مـسألة فتـوى الـصحايب وقولـه يف الـدين المثلةومن األ
 ? جيب علينا األخذ بذلك عندما ال نجد يف املسألة قرآنا وال سنة مرفوعة أم ال

وأطــــال يف ذكــــر األدلــــة املوجبــــة التبــــاع  , تعــــرض ابــــن القــــيم هلــــذه املــــسألة
لـصحايب ال تعـدو  ومما يستدل به كـون فتـوى ا, وخصوصا كبارهم وفقهاءهم , الصحابة
  :ستة أوجه

 .F قد يكون ما أفتى به سمعه من رسول اهللا ــــ١
  .خر سمع من رسول اهللاآقد يكون سمع من صحايب  ــــ٢
  .صحايبوخفي علينا ذلك الفهم الذي فهمه ال , قد يكون فهم ذلك من آية ــــ٣

                                                 
 .٢/٢٨٣ املوافقات )1(
 .١/٨٨ بداية املجتهد )2(
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  .دهمولكن مل يرو إال عن أح , همُؤَلَقد يكون قوال اتفق عليه م ــــ٤
أو بمقتـىض القـرائن احلاليـة  ,  ذلـك بمقتـىض علمـه باللغـة العربيـةَقد يكون فهم ــــ٥

 .F ول املشاهدة واملعارشة ألحوال رسول اهللاطأو من خالل  , املرافقة للخطاب
  . فهذا ال جيب اتباعه, أن يكون رأيا وفهام أخطأ فيه ــــ٦

   .باع يف مخس حاالت من ستا واجب االتًوواضح أن قول الصحايب يكون صواب
ا أن وقوع احتامل من مخسة أغلب عىل الظـن مـن وقـوع ًومعلوم قطع«   :قال ابن القيم

 . IQH » ال يشك فيه عاقلما هذا  , )أي واحد من ستة(احتامل معني 
والغالـب  , والغالب من االحتامالت , وهكذا يتضح جليا أن العمل بالغالب من الظنون

 ولـو مل يكـن  . مقطـوع بـه نقـال وعقـال ثابـتأصـل , الغالـب مـن األوصـافو , قاديرمن امل
وسائر أحكامهـا  , وقضائها , من أصول الرشيعة يف فتاوهيا ًأصالملا صح اختاذه  , مقطوعا به
  .فاألصول ال تثبت بالظنون , الفرعية

ن مقدماتـه فقال يف املقدمة األوىل م , وقد استهل اإلمام الشاطبي موافقاته هبذه املسألة
والدليل عىل ذلك أهنـا راجعـة  , إن أصول الفقه يف الدين قطعية ال ظنية«   :الثالث عرشة

 .IRH » وما كان كذلك فهو قطعي , إىل كليات الرشيعة
وكـل مـن  . كام أن الكليـات أصـول , بل هي الكليات األوىل , فاألصول كليات رشعية

لظن فـإذا قبلناهـا بـا , وأركانـهي أسس البناء إذ ه , األصول والكليات ال تكون إال قطعية
لو جاز تعلق الظن بكليات الـرشيعة جلـاز تعلقـه «   :ًأيضاو , رسيع التداعي , كان البناء هشا
 .ISH » لألنه الكيل األو , بأصل الرشيعة

 بكليـــــات الـــــرشيعة هـــــو حفظهـــــا للمـــــصالح , وأهـــــم مـــــا يقـــــصده الـــــشاطبي
ظــة يف كــل أبــواب و فهــذه املراتــب الــثالث املحف .والتحــسينية , واحلاجيــة , الــرضورية

                                                 
 .٤/١٤٨عالم املوقعني إ )1(
 .١/٢٩ املوافقات )2(
 .٣٠ نفسه )3(
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ألن مـا ال  , وكوهنا قطعية أمر فـوق النقـاش , يراها الشاطبي هي كليات الكليات , الرشيعة

وذلـك أن هـذه القواعـد الـثالث ال «   :الـشاطبي يقـول  .حيىص من األدلة دل عليه وشهد بـه
ا أدلة الرشيعة ْوَفْحتى أل...  من أهل الرشع إىل االجتهاد ينتميا أحد ممن ًيرتاب يف ثبوهتا رشع

 .IQH »كلها دائرة عىل احلفظ عىل تلك القواعد
ترجـع كلهـا إىل الـصنف  ,  التـي تقـوم عليهـا الـرشيعةـــ أو األركان ــــوهذه القواعد 

                              عـــىل مـــا يعـــرف باســـم أساســـا الـــذي يـــشتمل ـــــوهـــو صـــنف الـــرضوريات  , األول
 :  وهــي, كــام ســامها الغــزايل وغــريه , » األصــول اخلمــسة« أو  «الــرضوريات اخلمــس« 

   .واملال , والعقل , والنسل , والنفس , الدين
 IRH » فهي أصول الدين وقواعد الرشيعة وكليات امللة«   :الشاطبيوقال 

 ال اًأيـضومـن هنـا  , ويدخل يف هذه الكليات واألصول كل املقاصـد العامـة للـرشيعة
املعـاين  « :  كـام يبينـه ابـن عاشـورـــ واملراد باملقاصد العامة  . بالظن أو ادعاؤهااإثباهتجيوز 

ــا ــرشيع أو معظمه ــوال الت ــع أح ــشارع يف مجي ــة لل ــم امللحوظ ــث ال ختــتص  , واحلك بحي
  .ISH »  . .مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الرشيعة

يرجـع  , ًتا قاطعا صارت أصوال من أصول التـرشيعفهذه املقاصد العامة إذا ثبتت ثبو
 كام هـو الـشأن مـع سـائر األدلـة واألصـول املعتمـدة يف ًمتاما , وحيتج هبا ويبنى عليها إليها
  .الرشع

 وقـد تبعـه يف هـذا , والشاطبي هو أكثر العلامء عنايـة وكـشفا هلـذا النـوع مـن األصـول
حيث قال بعد أن ذكر سبق الشاطبي  , رالعالمة حممد الطاهر بن عاشو , املسلك السامي

   . ITH» مهامته فأنا اقتفي آثاره وال أمهل«  : وإبداعه يف هذا املجال
من غري قصد مـنهم إىل  , ونبه عىل بعض هذه الكليات التي فاه هبا بعض علامء السلف

                                                 
 .١/٥١ نفسه )1(
 .٢٥ نفسه )2(
 .٥١ مقاصد الرشيعة اإلسالمية )3(
 .٨ مقاصد الرشيعة اإلسالمية )4(
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أمـست  , ولقد فاضت كلـامت مباركـة مـن بعـض أئمـة الـدين«   :قال , العناية هبا خاصة

  :وقـول عمـر بـن عبـد العزيـز ,  ال رضر وال رضار :مثـل قـوهلم...  واعد قطعية للتفقـهق
  .»  ودين اهللا يرس : وقول مالك يف املوطأ .حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور

التـي  , الكـربىبعض القواعد الفقهية  , ومما يدخل يف هذا النوع من األصول القطعية
اخلمس  وذلك مثل القواعد , وكانت هلا جماالت تطبيقية واسعة النطاق , ثبتت بكيفية قطعية

  :يوهذه القواعد ه , الشهرية عند الفقهاء وعند املهتمني بالقواعد الفقهية خاصة
  .األمور بمقاصدها ـــ١
  . اليقني ال يزول بالشكــــ٢
  . املشقة جتلب التيسريــــ٣
  الرضر يزالــــ٤
  . حمكمةعادة الــــ٥

 ترقـــى إىل مرتبـــة أصـــول ـــــــ غريهـــا أخـــرى وقواعـــد ـــــــفهـــذه القواعـــد اخلمـــس 
ولكوهنـا ثابتـة ثبوتـا قطعيـا ال يتطـرق إليـه  , لسعة آثارهـا التـرشيعية مـن جهـة , الرشيعة
  .أخرىمن جهة  , الشك

 أن العمل بالظن والتغليـب ال يكـون : فاذكر أن مقتىض هذا الضابط , وأعود عىل بدء
  .وأصول الرشيعة ,  القرآن الكريمإثباتو ,  فيه القطع كأصول العقائدفيام جيب
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فـيام تعـني فيـه  التقريب والتغليب ال جيوزب  العمل ومفاده أنــــإذا جتازونا الضابط السابق 
أن  ـــ  مع ذلكــ بقى عليناي ,  والتقريبالظنجيوز فيها  ثم دخلنا يف املجاالت التي ــــاليقني 

 إذ لـيس كـل مـا  .ما وجدنا إىل ذلك سـبيال , هذه املجاالت أيضانلتمس اليقني والتامم يف 
 . فـال سـبيل فيـه إىل القطـع ,  وليس كل ما جيوز يف مثله الظـن.  والبد ظنيجيوز فيه الظن

  . الضبط واجلزموليس كل ما يدخله التقريب بنتفي فيه متام
ا هـفكم من األخبار وصـلنا في ,  السنن واألخبارإثباتفإذا جاز التقريب والتغليب يف 

 وكم من أخبار اآلحاد الصحيحة واحلسنة حييط هبا ويصحبها مـا جيعـل ثبوهتـا , إىل التواتر
أدلـة خارجيـة جعلتهـا قرائن و وكم من النصوص الظنية الداللة تدعمت داللتها ب, قطعيا
  .لة قطعية ال يبقى معها احتاملدال

 بغلبة الظنون والتقريب والتغليـب ــــمل فيها ُ وعــــوإذا كانت الفقهيات قد جاز فيها 
قطعيـة ال خـالف فيهـا وال غبـار  مـن األحكـام الفقهيـة ًكثريا فإن ــــ ًجداسع اعىل نطاق و

  .تقريبات وهكذا يف كل جمال جاز فيه العمل بالظنون وال .اعليه
وطلـب  , ًومن هنـا فيجـب أن نـسعى أوال وأخـريا إىل طلـب اليقـني التـام يف أحكامنـا

 ايـسريألن الظـن إنـام جـاز ترخيـصا وت , وطلب الكامل ألعاملنا , الضبط التام يف مقاديرنا
 بـل يبقـى ,  األصـل وهـذا ال يلغـي, ورفعـا للحـرج عـنهم عباد لعجزهم وضـعفهمعىل ال

 ألن اهللا تعـاىل أمرنـا أن نقـول األحـسن ًأيـضا و, االسـتطاعةاألصل قائام مطلوبا عىل قـدر 
وأن الضبط والتامم أحـسن  ,  ومما ال شك فيه أن اليقني أحسن من الظن, ونفعل األحسن

  .من التقريب والتغليب
 :  ما ترتبـت عليـه األحكـامِّاملعترب يف األسباب والرباءة وكل«   :قال أبو عبد اهللا املقري
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  ولـذلك سـمي. لقربـه منـه , الظـن مقامـهقـيم ُأ , ذر أو تعرس يف أكثر ذلك وملا تع. العلم
 .IQH » لغاءك عىل أصل اإلش الي وبق]١٠:املمتحنة[ ﴾   § ¦ ¥ ﴿ : باسمه

, IRH »متنع من االجتهاد  , القدرة عىل اليقني بغري مشقة فادحة«  أخرىوقال يف قاعدة 
مل جيـز لنـا أن نجتهـد يف املـسألة  ,  إىل القطـع أن نسلك طريقا يوصلنامكانأي إذا كان باإل

  .بآرائنا وأدلتنا الظنية وتقديراتنا التقريبية
واملالحظ أنه اشرتط يف القاعدة األوىل أن يقع االعتامد عىل الظن بعـد أن يتعـذر العلـم 

ــرس ــذر فمحــدد واضــح, أو يتع ــا التع ــدة ,  أم ــاء يف القاع ــا ج ــا التعــرس فيوضــحه م  وأم
 ومعلـوم أن املـشقة , أن يكـون الوصـول إىل اليقـني يكلـف مـشقة فادحـةوهـو  , خرىاأل

  .الفادحة هي سبب ترخيصات الشارع يف األحكام العملية
أن الظـن ال يـصار إليـه إال عنـد تعـذر  , يف مناسـبات خمتلفـة , وقد أكد عـدد مـن العلـامء

 االجتهـاد  :ن هـذا القبيـلوم«   : قال اإلمام الغزايل. ًمسلام ًأصالبحيث أصبح األمر  , اليقني
 .ISH » عند تعذر اليقني , مارات املوجبة للظنفإنه يعلم باالجتهاد واأل...  يف القبلة

ه أن إمكانـإذا كـان ب ,  املـسافر الـذي ال يعـرف جهـة القبلـة: ومن تطبيقات هذا املثـال
 , ريـه وختمينـهمـد عـىل حتمل جيز لـه أن يعت , ةقبلالعارفني ب ال أو غريهم منيسأل أهل البلد

مل جيز مع وجودها االعـتامد عـىل  , وكذلك إن أمكن االعتامد عىل آالت ووسائل مضبوطة
  .االجتهاد والظن

 ً استنباط مناط احلكم اسـتنباطا ظنيـا : التي أكد عندها الغزايل هذا األصلمثلةومن األ
: قال , ITH » ظنيةفاستدل عليه بأمارات  , تعذرت معرفته باليقني«  : قال , عند االقتضاء

 .IUH » وهذا ال خالف فيه بني األمة« 
                                                 

 .٦٦القاعدة  ,  قواعد الفقه)1(
 .١٢٢ القاعدة )2(
 .٢/٢٣١ املستصفى )3(
 .٢/٢٣١ املستصفى )4(
 .٢/٢٣١ املستصفى )5(
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مل يبـق مـسوغ ملـا ذهـب إليـه الـسيوطي مـن الـرتدد والتـشكيك يف القاعـدة  , إذا ثبت هذا

حيـث عمـد إىل هـذه  » متنـع مـن االجتهـاد , القدرة عىل اليقني بغري مـشقة فادحـة «  :الفقهية
هـل لـه االجتهـاد  , القـادر عـىل اليقـني«   :لفقا , تفهاميةسافوضعها يف صيغة  , القاعدة

  .IRH »...  والرتجيح خمتلف يف الفروع , فيه خالف«   :ثم قال , IQH » واألخذ بالظن?
مـع أن اليقـني فيهـا  , جـواز االجتهـاد الظنـي , ثم اختار يف أكثر الفروع التي مثـل هبـا

قــادر عــىل متكــني وهــو  , مــن شــك يف دخــول الوقــت«  حالــة لــك ومــن ذ .ممكــن ميــسور
 .ISH » واألصح أن له االجتهاد ,  الشمسأو اخلروج من البيت املظلم لرؤية , الوقت

يكــون أمــام اإلنــسان مــسلكان يقينيــان لكــي يــؤدي صــالته يف وقتهــا  , فيــا للعجــب
 حتـى يـتمكن الوقـت  قليال يمكنه أن ينتظر : واليرسمكان اإلغايةوكالمها يف  , الصحيح

ــ ــول ال ــستيقن حل ــرف  , صالةوي ــشمس ويع ــريى ال ــه ل ــاب منزل ــه أن خيــرج إىل ب ويمكن
بيـت « وجتتهـد وأي اجتهـاد يف  , ل اليقـني امليـسورم جيوز لك أن هت: قال لهيثم  , الوقت
 !الذي يرتك فيه اليقني للتخمني? «صحاأل«  ما هذا و .إنه التخمني ال غري »! ? مظلم

إال عنـد تعـذر اليقـني أو  , ال للظـن فال جمـ .ال شك أن الصواب هو ما نطق به املقري
فلـه العمـل بـه إذا مل  , إذا غلب عىل ظن املصيل دخول الوقـت« :  قال ابن اللحام . تعرسه
 .ITH »  سبيل إىل العلمهيكن ل

واألحكــام  ,  الــرشعيةنــاتِّجمــال البي , ومــن املجــاالت الواســعة للعمــل هبــذا األصــل
 أمــوره عــىل القطــع واليقــني والثبــوت ري يف هــذا املجــال أن جتــفاألصــل , القــضائية
اإلثبـات   يتـأتىفـام أقـل مـا , ولكـن هيهـات , حتى ال تؤخـذ احلقـوق بـالظنون , اجلازم
  الشهادات وسائر البينـات حتـى نجـد اليقـني? وهـل نعطـل األحكـام فهل نلغي. اليقيني

 فتنـة يف ْتكن نا? إننا إن فعل معهلحتامات حتى نصل إىل اليقني الذي ال والفصل يف النزاعا
                                                 

 .١٨٤ األشباه والنظائر )1(
 . نفسه)2(
 . نفسه)3(
 .٥ القواعد والفوائد األصولية ص )4(
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  .وفساد عريض األرض

 فالقايض يسعى , ولكن بعد تعذر اليقني , القوي فالبد إذن من العمل بالظن الغالب
ل إال معرفة ِّومل حيص ,   كل ما يف وسعهبذل فإذا ,  إىل معرفة األمر معرفة قاطعةًأوال

ثم  و .ضاهاأخذ هبا وحكم بمقت , تقريبية مبنية عىل بينات تصح وتصدق يف الغالب
 Z [    \ ]    ^ _ ` a cb d﴿ : يأيت حكم اهللا احلق بعد ذلكس

e f g h i j lk m n o  ﴾ ]٤٧:األنبياء[ . 
ال جتـوز  , وهكذا وجدنا الفقهـاء والقـضاة جييـزون عنـد الـرضورة شـهادات وبينـات

 ذلـك ويقـدم مـنطلـب ُأن يعـىل  ,  فيهـا التحقـق والتـيقنتـأتىعندهم يف األحـوال التـي ي
 عيُّ عىل الرجل بعلمي أن ما ادأقيض « : الشافعيعىل نحو ما قال اإلمام  , األقوى فاألقوى

وقـد يغلطـان  , قضيت عليه بشاهدين , رقومل ي , أعلم فإن مل . أو إقراره , يعُّعليه كام اد
وهـو  ,  عليـه بـشاهد ويمـنيأقـيض و . وعلمي وإقراره أقوى عليـه مـن شـاهدين .وهيامن

 وهـو أضـعف  .ويمني صـاحبه , ه بنكوله عن اليمنيي علأقيضثم  , ينأضعف من شاهد
  .IQH » من شاهد ويمني

باعتباره أقوى منها  , اتثباتواإلمام الشافعي قدم علم القايض يف النازلة عىل سائر اإل
ا للذريعـة حتـى ال يـستغل ًوإنام منـع املالكيـة قـضاء القـايض بعلمـه سـد , يف حقيقة األمر

ا أو ًفيـضعوهنا يف غـري موضـعها خوفـ , فوس من القضاة هذه الصالحيةبعض ضعاف الن
 . أو مودة أو كراهية , اًطمع

اضـطرارية واسـتثنائية مـا بـصفة  , نات التي أقرها الفقهاء وعمل هبـا القـضاةومن البي
 وهي أن يشهد الشهود عـىل يشء مل يبـارشوه ومل . أو التسامع , هادة االستفاضةيسمى بش
إذا اتــسع رواجــه  , وإنــام بنــاء عــىل مــا هــو شــائع متــداول بــني النــاس , فــسهم بأنهيعــاينو

 ولكن العلـامء قبلوهـا  .غلبة الظن كام ال خيفى وهذه شهادة ال تفيد سوى .  خربهواستفاض
  .ويف نطاق حمدود , عند الرضورة

                                                 
 . آخر صفحة ,  الرسالة)1(
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ث الرضورة قاضية فيـه بـاالعتامد عـىل مثـل هـذه يح ,  األنسابإثبات ذلك أمثلةفمن 

أمجـع «  :  إذ ال يستطيع أحد من الناس أن يستيقن أن فالنا هـو ابـن لفـالن وهلـذا .شهادةال
  . IQH كام ذكر ابن قدامة » أهل العلم عىل صحة الشهادة هبا يف النسب والوالدة

ولـو  , ا من أهل العلم منع منهً أحدأعلمفال  , أما النسب«   :ونقل عن ابن املنذر قوله
وال متكـن  , ًإذ ال سبيل إىل معرفته قطعـا بغـريه , IRH معرفة الشهادة بهنع ذلك الستحالت ُم

 .ISH »  ولو اعتربت املشاهدة ملا عرف أحد أباه وال أمه وال أحدا من أقاربه. املشاهدة فيه
...  وأن هـذا أخ هلـذا , نأن نـشهد أن هـذا ابـن لفـال , وهبذا فإنه يكفي عند االقتضاء

 . بني الناس فقطاعتامدا عىل ما هو شائع 
رضار  إإثبــاتوهــو  , ومثــال آخــر عــىل إجــازة العمــل بــشهادة التــسامع واالستفاضــة

  .ألنــه جيــري غالبــا داخــل البيــوت , هإثباتــ مــا يتعــذر ًكثــريافإنــه  , الــزوج بزوجتــه
 تقـع رضاراإلكلها أنـواع مـن  , وتطفيف النفقة أو منعها , والسب واهلجران , فالرضب
? رضاراإلبالشهود عىل دعواها  ,  واحلال هذه . فهل نطالب الزوجة .ن البيوتابني جدر

كـان الـزوج يتكـتم إذا  ًخـصوصا ,  مـا يوجـدون يف هـذا احلالـةًن الشهود احلقيقني نـادراإ
وعـدم اعـرتاف  ,  فهل نرفض دعوى الزوجـة لعـدم الـشهود .رضاره بزوجتهوحيتاط يف إ

  الزوج املدعى عليه?
ــذا لــيس مــن العــدل واإل  وال ينبغــي أن يعجــز القــضاء إىل هــذا .  يف يشءحصــاله

 , ًخصوصا إذا وجد منفذا السـتطالع احلقيقـة ولـو عـىل وجـه التقريـب والتغليـب , احلد
 مـن ألـوان االعتـداء  والتحـدث عنـهوهذا املنفذ جيده القايض فيام يتـرسب ويتكـرر تـرسبه

ـــه , رضاراإلو ـــزوج بزوجت تـــرسهبا عـــرب  تتـــرسب األمـــور ويتكـــرر  .الـــذي يلحقـــه ال
 بـه ّوحتتـف ,  ويقـع هـذا التـرسب بأشـكال متعـددة, واألصـدقاء , واجلـريان , األقارب

                                                 
 .٩/١٦١ املغني )1(
 .  أو كاملستحيل ,  أي أن الشهادة احلقيقية بنسب من األنساب مستحيلة)2(
 .٩/١٦١ املغني )3(
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  . قرائن وأمارات كثرية

فوجـدها قويـة  , وحمـصها وامتحنهـا , فإذا تلقى القايض شهادات متعددة هبذا املعنـى
لفقيـه أبـو  ويف هـذا قـال النـاظم ا, حيكـم بمقتـضاهاأن جاز له  , ولو غري قاطعة , الداللة

  :يف منظومته الشهرية , بكر بن عاصم
IQHِأو بــــــسامع شــــــاع يف الوجــــــود ِويثبـــــــــــت اإلرضار بالـــــــــــشهود

  . أو النفي بطريقة حمققة قاطعةثباتوهذا بطبيعة احلالة عندما يتعذر اإل
 د يفِرَّطـــــــَي , وهـــــــذا األصـــــــل يف العمـــــــل بـــــــالظنون عنـــــــد تعـــــــذر اليقـــــــني

فإذا تعـذر فيهـا أو تعـرس مـا  , ف املطلوبة عىل نحو معنيوالتكالي , واألوصاف , املقادير
هذا  و .جاز فيها العمل بالتقريب , التامةوبمقداره املضبوط وصفاته  , هو مطلوب بعينه

       M N O QP R S T U﴿ :  اآليـة الكريمـةاملعنى مـشار إليـه يف

WV ﴾ ]١٥٢:األنعام[ .  
 إنـام هـي وامـر وهذا يقتـيض أن األ .والوزنأي طاقتها يف إيفاء الكيل  «  :قال القرطبي

 وما ال يمكن االحرتاز عنه من تفـاوت مـا  .فيام يقع حتت قدرة البرش من التحفظ والتحرز
 .IRH » فمعفو عنه , وال يدخل حتت قدرة البرش , بني الكيلني

وجـب يف ذمتـه لـسبب مـن  , ا بـيشء معـنيًمـا إذا كـان أحـد مطالبـ , ومن هذا البـاب
تعـذر ذلـك أو تعـرس فـإذا  , فـإن األصـل أن يؤديـه بعينـه أو بمثلـه مـن جنـسه , األسباب

األصـل قـضاء مـا يف الذمـة «    : ويف هـذا يقـول املقـري .جازت القيمة التي هي بدل تقريبي
  .ISH » جع إىل القيمةُفإذا تعذر أو تعرس ر , بمثله

وضـابط اجلـواز   .قتـضاءوقد تقدم أكثر من مرة جواز العمل باخلرص يف الثامر عنـد اال
ومعلـوم أنـه إذا أمكـن «   : قـال ابـن تيميـة , أعني رشط التعذر أو التعـرس , يهفهو ما نحن 

                                                 
 .٩٧برشح الكايف ص  ,  حتفة احلكام)1(
 .٧/١٣٦جلامع  ا)2(
 .٨٩٥ القاعدة )3(
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 . IQH »  مقامه للحاجةًكان اخلرص قائام ,  فإذا مل يمكن .لِعُالتقدير بالكيل ف

الـذي  , منهـا القـصاص , أخرى أمثلةونبقى مع ابن تيمية وهو يؤكد هذه القاعدة يف 
 اولكن املامثلة قد يكـون علمهـا أو عملهـا متعـذر«   :قال , قامه الرشع عىل أساس املامثلةأ

         : ثـم قـالIRH » مكـانبحـسب اإل  إليهـاأقـربوهلذا يكون الواجب ما يكـون  , أو متعرسا
 .ISH » ًقريبا يف ضامن احليوان والعقار ونحو ذلك بمثله تًأيضاوهذا النظر « 

وهـو  ,  بـل حتـى غـري املوجـود. أجاز املالكية بيـع املوصـوف الغائـبومن هذا الباب 
 تعطـــى علـــام ــــــ وصـــفه تـــأيت فـــيام يــــــ ذلـــك أن األوصـــاف .ITHاملـــسمى بيـــع الـــسلم

 فـإذا كانـت معاينـة املبيـع متعـذرة أو ,  عـن املعاينـةشـئ مـن العلـم الناًقريبـا , باملوصوف
 وهذا عىل خالف األصل الـذي  .صاف حمددة املالكية البيع بناء عىل أودجاز عن , متعرسة

 وقـد  .ٍا غـري غائـبًوحـارض , ًالتي تستلزم كون املبيع موجـودا غـري معـدوم , هو املعاينة
باعتبـار أن احليـوان  ,  عىل التقريب حتى أجازوه يف احليـوانبنيتوسع املالكية يف السلم امل

عــىل اعتبــار أن  ,  ذلــك احلنفيــةبيــنام منــع , املــؤثرة يف البيــع ويف ثمنــهيمكــن ضــبط أوصــافه 
وخـصوصا  , يتعذر معـه ضـبط كثـري منهـا , ًكبرياا ًأوصاف احليوانات تتنوع وختتلف اختالف

 مـن  :IUH احليـوان عنـد مالـك وحممـد «  :قال املقـري) بضم اخلاء واأللف(قية ُُلات اخلًالصف
  :IVH  وعند النعامن . فيهُمَلْفيس , املتقارب الذي يمكن قطع اجلهالة عنه بمعظم األوصاف

  .IWH »  اجلهالة عنه باألوصاف قطعمن املتباعد الذي ال يمكن
                                                 

 .٢٠/٣٥١ جمموع الفتاوى )1(
 .١٨/١٦٧ جمموع الفتاوى )2(
 .١٦٩ نفسه )3(
القـاموس الفقهـي (وتـضبط الـسلعة بالوصـف إىل أجـل معلـوم  ,  نوع من البيوع يعجـل فيـه الـثمن)4(

 هــو اســم لعقــد يوجــب امللــك يف الــثمن عــاجال ويف) ١٢٠ويف التعريفــات للجرجــانى ص ) ١٨٢
 . املثمن آجال

 . يقصد اإلمام حممد بن إدريس الشافعي)5(
 . هو اإلمام أبو حنيفة)6(
 .٩٧١ القاعدة )7(
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وتــسويغ قــول مالــك  , ا البــن العــريب يف الــرد عــىل أيب حنيفــةً بــديعوقــد نقــل كالمــا
IQH وهـم) بالـضم(مغيب اخللق ) بفتح اخلاء(لق َاحليوان حمصور اخل«   :والشافعي قال فيه

ل َّإال أن املعـو , اخللق مدى احلـرصونحن ال ننكر فوت  ,  اخللقال يستطيعون إنكار حرص
ألن  , رئــيد البيــع عــىل الظــاهر املِرَ بــل إنــام يــ. عــىل أن األخــالق ال تعلــق حلــرصها بالــسلم

يريد أن املعاينة نفسها عندما تـتم للحيـوان املـراد IRH » األخالق ال تتبني إال بعد طول األمد
 ع وبنـاء عليهـا يقـ. أن تتجاوز الصفات البدنية الظاهرة للحيوانفإهنا ال تستطيع  , رشاؤه

 ضـبطها واالتفـاق تـأيت وهـذه األوصـاف البدنيـة الظـاهرة ي, البيع والرشاء ويتحدد الثمن
ــا ــرسها , عليه ــة أو تع ــذر الرؤي ــد تع ــا عن ــع عليه ــا  , فيجــوز البي ــة أم األوصــاف اخللقي

 أو نفـور ورشود , لفـة وهـدوءأأو  , قـالأو حتمل لألث ,  عىل األعاملةبمن در , للحيوان
فهــذه  , ومثلهــا الــصفات البدنيــة الباطنــة , وهــي األوصــاف التــي يــصعب ضــبطها... 

 ,  االسـتعامل والتجربـةوإنـام تظهـر بطـول , لرؤيـة واملعاينـةال تظهر حتـى با , األوصاف
ر وصـف عـىل خبـا واإل, خبـاراإلوإنـام عـىل  , وهلذا فالناس ال يعولـون فيهـا عـىل املعاينـة

 فتبقـى الـصفات احلاسـمة يف البيـع , قد يصدق وقد ال يـصدق , يالغيب بالنسبة للمشرت
  . قابلة للوصفما دامت ,  فجاز التعاقد عليها من غري معاينة .الصفات البدنيةهي 

عـرست وأمكـن فحيـثام تعـذرت الرؤيـة أو ت , وقد طرد املالكية هذا يف سـائر املبيعـات
  . البيعصح , ضبط أوصاف املبيع

 أنه متى تيرس للناس إجراء عقودهم ومعامالهتم عىل املعاينة وعـىل اليقـني : واخلالصة
 . مل جيز هلم العدول إىل التقريب والتغليب , والضبط التام

 عـىل مل جيـز االقتـصار ,  ومتى أمكن إقامة البينات والـشهادات عـىل التحقـق والتـيقن
  .وظواهر األحوال , القيل والقال

  . ا مل يبق هلم جمال لالجتهاد والظنً قطعيًد العلامء دليالجومتى و 
                                                 

 . يقصد احلنفية)1(
 . من قواعد املقري٩٧١ القاعدة )2(
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  .IQH » واب بالظن إنام جيوز عند الرضورةفإن اجل«   :يقول ابن القيم

  .IRH » وال شك يف تأثيم من يدع العمل بالدليل ويعمل بالظن «  :ويقول الرسخيس
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٢/١٨٧عالم املوقعني إ )1(
 .١/٢٩٤ أصول الرسخيس )2(
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فإن العمل بالتقريب والتغليـب يتوقـف عـىل كـون  , بمقتىض الضابطني األول والثاين
ًثم أن يكـون اليقـني فيهـا متعـذرا أو  , ليست مما جيب فيه القطع واملسألة مما جيوز فيه ذلك

  .ًمتعرسا
وهـــو أن يكـــون عملنـــا بـــالظنون  , ثـــم نـــصل بعـــد ذلـــك إىل الـــضابط الثالـــث

وال كل تغليـب  , ً فليس كل ظن جائزا, ا عىل سند صحيح ودليل معتربًمبني , والتغليبات
فلـيس  , أخـرى وبعبـارة , ا فهو كذلكً وسندً بل ليس كل ما حيسبه صاحبه دليال, مقبوال

وال ظـن  ,  وليس نظـر النـاس,  شاءىَّنأب ِّرَويق , ب متى شاءِّلَغُألحد أن يظن ما شاء وي
ومل يكـن  , مل يكن يف النظـر فـضل ,  ولو كان األمر كذلك. رجعاملجتهدين هو احلجة وامل

  .اًومل يكن العقل رشف , يف االجتهاد مزية
 ًتـربا والبـد هلـذا الـدليل أن يكـون مع . فال يصح ظن وال يقبـل اجتهـاد إال بـدليلًوإذا

  .بدئيأعني القبول امل , ًومقبوال يف بابه
 عىل أن االجتهاد يستلزم األدلـة ــــمنذ أمد بعيد  ــــحيث نبه  , الشافعيوهللا در اإلمام 

وأن  , ًوعـىل أن اهللا تعـاىل قـد نـصب لكـل حكـم دلـيال وعالمـة ,  واألدوا تماراتاألو
كل حـسب  , الواجب عىل املكلفني واملجتهدين أن يطلبوا تلك العالمات ويتبعوا داللتها

  .طاقته
  . ناظرهُففي حوراه مع م

   االجتهاد?فكيف   :ُيسأل املناظر
َّ مــنإن اهللا جــل ثنــاؤه«   :الــشافعيفيجيــب               فــدهلم عــىل الفــرق  ,  عــىل العبــاد بعقــولَ

 وخلــــق هلــــم...  ًوداللــــة , اًوهــــداهم الــــسبيل إىل احلــــق نــــص , بــــني املختلــــف
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 f ﴿  :ا فقــالًورياحــ ,ً وجبــاال , ًوبحــارا , اًونجومــ , اًوقمــر , اًوشمــس , ًوأرضــا , ًســامء

g h i j   k l m n po ﴾ ]٩٧:األنعام[  . 
  .]١٦:النحل[ ﴾  NM O P Q﴿ : وقال

بام خلـق هلـم  ,  الدالالتُفُّفكان عليهم تكل,  فأخرب أهنم هيتدون بالنجم والعالمات
 بعـد ـــــهـم بالـدالئل ِمْلِفإذا طلبوهـا جمتهـدين بعقـوهلم وع , من العقول التي ركبها فيهم
  .IQH »...   فقد أدوا ما عليهمــــ توفيقه استعانة اهللا والرغبة إليه يف

 ولكــل , وتكلــف طلــب العالمــات والــدالئل , عــامل العقــلإفــأوىل خطــوات االجتهــاد 
ــة عــىل حكمهــا ــاء عــىل , مــسألة دالئــل وعالمــات تناســبها وتــصلح للدالل ــدالئل  وبن ال

 فــــاحلكم يف احلقيقــــة راجــــع إىل تلــــك ,  الظــــن املــــرشوع املعتــــربوالعالمــــات ينبثــــق
 فلـيس الظـن بنفـسه هـو  .ًالذي ليس إال أثـرا هلـا , ال من الظن , ومستمد منها , الدالئل

  .مصدر احلكم كام ذهب إىل ذلك غالة أهل التصويب وعىل رأسهم اإلمام الغزايل
 ولكن ال جيوز اتباعه  .الظن عبارة عن أغلب االحتاملني«   :وها هو الغزايل نفسه يقول

يع تلك املعركـة التـي خاضـها وبـذل فيهـا الـيشء الكثـري مـن جهـده فام أضIRH » إال بدليل
بـأن احلكـم إنـام هـو  » القـاطع« وليثبت لألمـة اختيـاره  , ليبطل قوله هذا , ووقته وذكائه

الـذي لـيس بـدليل يف حقيقـة  , ال مـن الـدليل الظنـي , نابع منه , يشء تابع لظن املجتهد
جتعـل  ,  مـن مقولـة خطـريةـــــ ليتـه أراح ـــــيقول كلمة حق ويرحينا  ~ فها هو  .األمر

  .لظن املجتهد سلطانا ال سلطان قبله وال بعده
هـذا أن ومعنـى  »  ولكـن ال جيـوز اتباعـه إال بـدليل . عبارة عن أغلب االحتاملني :الظن« 

وألن  , وإال مل يكن الشرتاط الدليل أثر وال معنى , وتابع الدليل , الظن متوقف عىل الدليل
 ̧ ¶     :  ﴿ µ ىل يف عدد مـن آياتـه كقولـهاعن الدليل هو ما ذمه اهللا تع » لظن املجردا« 

¹ º » ¼ ½ ﴾ ]ــــــــه,  ]١١٦:األنعــــــــام  À Á Â Ã Ä Å  ﴿ : وقول
                                                 

 . ٥٠٣ −٥٠١ الرسالة )1(
 .٢/١٤٤ املستصفى )2(
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ÇÆ  ﴾ ]وقوله,  ]٢٣:النجم : ﴿Q R S UT V W X Y Z [ \ ﴾ . 

  ]٢٨:النجم[
وال نـصيب لـه يف  , فاآليات رصحية قاطعة يف أن الظن املجرد ليس إال خرصـا وهـوى

  .فالظن بال دليل يف حكم العدم . احلق والصواب
يف أو  , سـواء يف فهـم نـصوصه , وعىل هذا قامت ومضت قواعـد االجتهـاد يف الـدين

 فـال يثبـت نـص إال  .أو غـري ذلـك مـن وجـوه االجتهـاد , أو يف القياس عليها , تطبيقاهتا
...  وال قيـاس إال بـدليل , يشء إال بـدليلوال يستنبط منـه  , وال يفرس إال بدليل , بدليل

  .وإدعاء وافرتاء , فتدليس وتلبيس , وما سوى هذا
قال العالمة ابن  , ]٤٢:البقرة[ ﴾  b c d e﴿ : يف تفسري قوله جل وعال

ثـم تـأويالت  , نوقد حرف أقوام آيات بالتأويل البعيد ثم سـموا ذلـك بالبـاط«   :عاشور
 ثــم نــشأ تلبــيس  .صــحاب الرســائل امللقبــني بــإخوان الــصفاءكأ , املتفلــسفني يف الــرشيعة

 : قال علامء أصول الفقـه , IQH من هذا الوصفوللتفادي...  ني واملرغبني واملرجئةالواعظ
فهـو  , ظن أنه دليلُ أما إذا وقع التأويل ملا ي. ين التأويل ال يصح إال إذا دل عليه دليل قوإ

 . IRH » فهو لعب ال تأويل , ًأصال فإن وقع بال دليل  .تأويل باطل
جــد نــاس يــرون ُفقــد و , وأمــا يف القيــاس عليهــا , هــذا يف فهــم النــصوص وتأويلهــا

وقـد , ISH بـل بمجـرد مـا يميـل إليـه الظـن ويقـع يف الـنفس , التعليل والقياس بغري دليـل
ن أنـه وعارضهم بام عليه مجهور العلامء مـ , » متفقهة« انتقدهم أبو الوليد الباجي وسامهم 

 والـدليل عـىل مـا  . وهـو الـصحيح عنـدي :قال القايض أبو الوليـد«   :ال تعليل إال بدليل
ولو كان ما قـالوه صـحيحا لبطـل  ,  إمجاع األمة عىل وجوب االجتهاد يف األحكام: نقوله

 .ITH »  والعامة سواءولكان العلامء , اد والبحث والنظرمعنى االجته
                                                 

 .وهو لبس احلق بالباطل , املذكور يف اآلية يعني الوصف )1(
 .٤٧٢−١/٤٧١ التحرير والتنوير )2(
 . وهذا من آثار القول بالتصويب)3(
 .٦٣٢ أحكام الفصول )4(
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 ظـن كثـري مـن النـاس أهنـا تفـتح البـاب للقـول بـدون ومن األصـول االجتهاديـة التـي

ومما أغـراهم هبـذا  . األصل املسمى باالستحسان , بل بمجرد رأي املجتهد وذوقه , دليل
بعـضها يـوحي بأنـه عبـارة عـن الـرأي  ,  متعـددةَ معـاينيعطـُ أ)االستحـسان(أن  , الظن

 عىل األقـل ـــأو  , حسان مجلةإبطال االست وهلذا بادر عدد من العلامء إىل , اخلاص للمجتهد
  .  إبطال بعض أنواعه وبعض معانيهـــ

  :وله ثالثة معان«  :  يذكر االستحسان ويقولـــ ًمثال ـــفابن قدامة 
  .لدليل خاص من كتاب أو سنة ,  العدول بحكم املسألة عن نظائرها :أحدمها
  .  هو حجة :ة أنه قالحكي عن أيب حنيف ,  أنه ما يستحسنه املجتهد بعقله :الثاين
  .IQH »...   املراد به دليل ينقدح يف نفس املجتهد ال يقدر عىل التعبري عنه :قوهلم  :الثالث
 ـــ كغـريه ــــفـإن ابـن قدامـة  , ألنه اتبـاع للـدليل ,  النوع األول ال غبار عليه كانوإذا

م لـيس لـه ـــِن العالأ«   :عـىل أسـاس , انتقد النوعني الثـاين والثالـث وأبطـل مـرشوعيتهام
  .IRH » احلكم بمجرد هواه وشهوته من غري نظر إىل األدلة

وهذا «   :فقد رده بقوله , وأما أنه دليل ينقدح يف نفس املجتهد ال يقدر عىل التعبري عنه
بـد مـن إظهـاره ليعتـرب   فال . أم حتقيقٌمْدرى أهو وهُر عنه ال يــَّفإن ما ال يعب , ٌنــِّيــ بٌمْوه
 .ISH » فلتصححه أو تزيفه , لة الرشيعةبأد

 وهو املعنيون بام يقال عن ــــومن هنا فإن الذي استقر عليه القول والعمل عند احلنفية 
 بل دليله يكون ,  هو أن االستحسان ال يكون إال عن دليلــــاالستحسان أكثر من غريهم 

هـذا مـا وضـحه ودافـع عنـه  و, وأليق باملحـل الـذي اسـتعمل فيـه استحـسانا , ًأقوى أثرا
 حكام تأبـاه أدلـة ظاهري ولكنه حرصه بصفة خاصة يف حالة اقتضاء القياس ال, الرسخيس

هـو «   : قـال .هـي أوىل بالتقـديم يف ذلـك املوضـع ,  يف الـرشيعةأخرى واعتبارات أخرى
                                                 

 .٤١١−١/٤١٠ روضة الناظر )1(
 .٤١١−١/٤١٠ روضة الناظر )2(
 . املصدر السابق)3(
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 , هنعـام التأمـل فيـإالدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه األوهـام قبـل 

يظهر أن الدليل الذي عارضه  , نعام التأمل يف حكم احلادثة وأشباهها من األصولإوبعد 
  .IQH »  ذلك استحسانااْوَّفسم , وأن العمل به واجب , فوقه يف القوة

َّمنهـا أن يـدخل مجاعـة مـن الـرس , نفـي كثرية هلـذا مـن الفقـه احلأمثلةوقد ساق  اق إىل ُ
بيــنام اآلخــرون ال  , فيخــرج بــه, ملــوه عــىل ظهــر أحــدهم  املتــاع وحياثــم جيمعــو , منــزل

 هنا يقتيض أن ال قطع إال عىل من محل املتـاع وخـرج بـه ظاهري فالقياس ال .ًشيئارجون ُخي
 ولكـن  . أمـا اآلخـرون فـال . رشوط القطـعىف الذي اسـتوفعيلفهو السارق ال , من حرزه

اعتـدوا وكلهـم , احلقيقـة كلهـم ألهنـم يف  , اًاالستحسان يقـيض بـأن القطـع علـيهم مجيعـ
  .اًا شكليً اختالففعاهلمأولو اختلفت  , وكلهم رشكاء متساوون يف أصل اجلريمة, رسقوا 

  مقتـىض االستحسان عـىل مقتىضمِّدُقلذلك  ف. واعتبار احلقائق مقدم عىل اعتبار األشكال
  .القياس

بـزمن قبـل الرسخـيس ا ًكـان جاريـ , ويبدو أن تنقيح مفهوم االستحسان عنـد احلنفيـة
           : حيـث جـاء فيـهـــــ ٤٣٦ سـنة توىف املــــ أيب احلسني البرصي  هذا ما يستفاد من قول .طويل

 وقـد ظـن كثـري ممـن رد ,  أن املحكي عن أصـحاب أيب حنيفـة القـول باالستحـسانأعلم« 
يفـة  أصـحاب أيب حنمتـأخرو والـذي حـصله  .عليهم أهنم عنوا بذلك احلكـم بغـري داللـة

  . » وى منهااالستحسان عدول يف احلكم عن طريقة إىل طريقة هي أق «: هو أن  , ~
وألن أصـحاب املقالـة أعـرف  , ألنـه أليـق بأهـل العلـم , وهذا أوىل مما ظن خمالفوهم

 .IRH »...  بمقاصد أسالفهم
ــسألة االستحــسان ــشبيهة بم ــة ال ــسائل االجتهادي ــن امل ــل  : األصــويلوم ــسألة تعلي  م

ــا يعــرف باســم  , ثاحلــدي ــم ع(أو م ــِعل ــه احلــاكم  , )ل احلــديثَل ــال عن ــذي ق ــو ال وه
  .ISH » هو علم برأسه«   :يالنيسابور

                                                 
 .٢/٢٠٠ أصول الرسخيس )1(
 .٢/٢٩٥ املعتمد )2(
 .١١٢وم احلديث  معرفة عل)3(
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  :ظهر يف عدة أوجه هيي , والتشابه بني االستحسان وتعليل احلديث

وتعليـل احلـديث  ,  االستحسان عدول عن دليل ظاهر إىل دليـل خفـي أقـوى منـه−١
خالفـا لـسالمته الظاهريـة  ,  احلـديث صـحة خفيـة قادحـة يف يقوم عىل اكتشاف علةًأيضا

  .سندا ومتنا
إىل درجـة قـد  ,  من االستحسان وعلل احلـديث يوصـف بالدقـة والغمـوضلك و−٢

  .واملعلل عن بياهنا لغريهأيعجز معها املستحسن 
وأنـه  , ا من الظن املحض للمجتهدً نابعــــا ملا سبق ً نظرــــكل منهام ظنه بعض الناس  −٣

كهانة ) يريد علل احلديث (اا هبذمعرفتن« : حتى قال بعض املحدثني  , ددال يرجع إىل دليل حم
  .كام سيأيت , وبعض الناس عرب عنه باإلهلامIQH » اهلعند اجل

 وما سنده? , فام حقيقة هذا العلم
 وســنده احلفــظ والفهــم املقتــضيان للتمييــز  .حقيقــة هــذا العلــم خــربة ومتــرس وتربيــز

 أن معرفـة علـل احلـديث علما«   : قال الطيبي . يف الرواة واملروياتوإدراك مواطن اخللل
 .IRH »  وإنام يتمكن من ذلك أهل احلفظ واخلربة والفهم الثاقب .من أجل علومه وأدقها

ثـم أكـد أن احلكـم ISH » ة عندنا احلفظ والفهم واملعرفـة ال غـريواحلج«   :وقال احلاكم
  . األحاديث ال يقع إال بعد وضع اليد عىل علـة حمـددة يف سـنده أو متنـهبتعليل حديث من

 فيــه َمِهــَأو و ,  أنــه دخــل حــديث يف حــديث : عــىل علتــهُفَ مــا يوقــفــإن املعلــول « : قــال
 .ITH » أو أرسله واحد فوصله واهم , ٍراو

 َو قلـت فلـ ;معرفـة احلـديث إهلـام«  : أنه قال , يوأما ما رواه عن عبد الرمحن بن مهد
خـذ عـىل ظـاهره ُفهـو إن أ , IUH » ? مل يكن له حجة  من أين قلت هذا: للعامل يعلل احلديث

                                                 
 .٢/٤١٤أسباب اختالف املحدثني خللدون األحدب :  انظر )1(
 .٧٠ اخلالصة يف أصول احلديث )2(
 .١١٣ معرفة علوم احلديث )3(
 .١١٩ نفسه )4(
 .١١٩ نفسه )5(
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  .عىل غري عادتـه وطريقتـه , أورده بدون سند) أي احلاكم( ويساعد عىل رده أنه  .فمردود

د توضيحا شافيا وحجة يقدمها لغريه عىل غري أنه يمكن قبوله عىل معنى أن املعلل قد ال جي
 يف املـــستوى العلمـــي املتلقـــيًخـــصوصا إذا مل يكـــن الـــسائل أو  ,  مفهـــم ومقنـــعنحـــو
مــا أن يكــون تعليــل احلــديث إهلامــا  فأ. تتطلبــه معرفــة علــل احلــديثالــذي  , العــايل
 العلمي الـذي ثباتفقول ال مكان له يف اإل , دليل عليه أصلوليس لدى صاحبه  , رصفا

  .تقوم به احلجة عىل الغري
  .فأمر جائز , إدراك علل املعللني , وعىل غري املتخصصني , ر عىل العامةفأما أن يتعذ

مـن  ومن هنا ندرك ملاذا كثر االستغراب واالستنكار عـىل  .وهو يقع يف دقائق العلوم كلها
  . ظاهرها السالمة والصحةبينام هي أحاديث , عللوا أحاديث بغري علل واضحة

وقـال لـه  , ةسـمعت أبـا زرعـ«   : قاليلكيلينروى احلاكم بسنده إىل حممد بن صالح ا
 احلجة أن تسألني عن حـديث لـه علـة فـأذكر  : ما احلجة يف تعليلكم احلديث? قال :رجل
وال ختـربه أنـك  ,  وتسأله عنـهـــ يعنى حممد بن مسلم بن وارة ـــ  ثم تقصد ابن وارة .علته
يـز كـالم كـل منـا عـىل ذلـك  ثـم مت, فيذكر علته ثـم تقـصد أبـا حـاتم فيعللـه ,  عنهيسألتن

وإن  ,  أن كــال منــا تكلــم عــىل مــرادهعلمافــإن وجــدت بيننــا خالفــا يف علتــه فــ , احلــديث
  فاتفقـت كلمـتهم . ففعـل الرجـل : قـال . حقيقـة هـذا العلـمعلماوجدت الكلمة متفقة ف

 .IQH » هلام أشهد أن هذا العلم إ: فقال , عليه
  :ا يكتنفها من احتاملرافع مل , وهذا النص حاسم يف املسألة

 ذكـر ًحـديثاإذا علـل  ,  يؤكد لسائله أن كل واحـد مـن علـامء علـل احلـديثة زرعفأبو
ً يدركــه أهــل االختــصاص إدراكــا حمــددا وموحــدا حقيقــي وأن علــة احلــديث يشء  .علتــه
وأنه لـيس جمـرد ذوق  , » حقيقة هذا العلم« وأن اتفاقهم واحتاد كلمتهم دليل عىل  , بينهم
  . وخرصنيأو جمرد ختم , ومزاج

يبقـى مندهـشا أمـام  , أو غـري املـتمكن , فإن السائل غري املختص , وبالرغم من هذا كله
                                                 

 .١١٣ معرفة علوم احلديث )1(
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 . » أشهد أن هذا العلم إهلام « : فقال , فريجعه إىل اإلهلام , هذا النوع من العلم واخلربة

   .لنظرفهو ما تلهمه قواعد البحث وقوانني ا , وإن كان البد من تسميته إهلاما
واإلهلام ليس من أسباب املعرفة بـصحة الـيشء «   :النسفيأما غري هذا فحكمه ما قاله 

 .IQH »عند أهل احلق
ُّوكام ترد األحكام التـي  فكذلك ترد األحكـام , التي ال تنبني عىل أدلة حمددة ومعروفة ُ

          : قولـهكتلـك التـي نـص عليهـا املقـري يف , مـارات الواهيـةتبنى عىل الـشبهات وعـىل األ
 ,  ومـن ثـم منـع احلكـم بـالنجوم والفـأل .يمتنع يف حكم الدين اعتامد احلـرز والتخمـني« 

لفـساد  , وإن وافـق احلـق , وينقض احلكم بذلك , والفراسةISHوالرملIRHوكذلك الزجر
 .ITH » مبناه

صدر احلكـم ونـ ,  بدليلـهوإنام نتبـع احلـق , فنحن ال نتبع احلق باملصادفات والتخمينات
فـال اعـتامد عليهـا وعـىل نتائجهـا ولـو  , واملـسالك الفاسـدة ,  أما الطـرق الباطلـة. بدليله

ن بـدا لنـا أنـه إ الفاسـق وشـهادته وروايـة نـرد ًأيـضاومـن هنـا  , أفضت ذات يوم إىل احلق
سـواء وقـع يف  , ًأصـاله للحـديث غـري مقبـول ُونقلـ«   : قال عبد العزيز البخاري. صدق

 .IUH » قه أم الالقلب صد
 فهـذا ال , ويف حالـة يرثـى هلـا , اًا باكيـً إىل القـايض شـاكيي املـدعيـأيت ومن هذا الباب أن

 وال عربة بام قد يقـع يف نفـس القـايض مـن . وال دليل فيه عىل مظلوميته , ينتهض حجة له
فجاءه رجل يبكـي ويـدعى  ,  اجلصاص أن الشعبي كان جالسا للقضاءكى ح, ثر وظنأت

خـوة إ  : فقـال الـشعبي .اً يوشك أن يكون مظلومـ: فقال رجل بحرضته , رجال ظلمهأن 
  .IVH » !. . وجاؤوا أباهم عشاء يبكون , يوسف خانوا وظلموا وكذبوا

                                                 
 .٤٦−٤٥ العقائد برشح التفتازاين )1(
 . كان التفاؤل واإلقدام عىل الفعل وإال فالعكسفإن ذهبت إىل اليمني  ,  هو زجر الطري)2(
 .  هو استطالع الغيب عن طريق خطوط ورسوم يف الرمل)3(
 .١١٤٦ القاعدة )4(
 .٣/٢١ كشف األرسار )5(
 .٣/٢٠٥ أحكام القرآن للجصاص )6(



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ RVX
 : وال يصح احلكـم بمقتـضاها , اهيال يمكن التعويل علومن املستندات الضعيفة التي 

  يعن أيب سعيد اخلـدر , د يف مسندهما جاء يف احلديث الضعيف الذي رواه اإلمام أمح
  .أقـرب فوجد إىل أحـدمها  .فذرع ما بينهام ,F  النبيرفأم ,  وجد قتيل بني قريتني :قال
  .IQH امأقرهبفألقاه عىل  ,F نظر إىل شرب رسول اهللاأين أفك

جيعـل هـذا  , فـإن فيهـا ضـعفا آخـر ,  مـن ضـعف يف الثبـوتروايةفإىل جانب ما يف ال
 وذلـك أن اهتـام إحـدى القـريتني , أشكال التغليب مرجوحا ال تقوم بـه حجـةالشكل من 

ال يرقـى إىل درجـة أن يـشكل  , خـرىمن القرية األ  إليهاأقرببدم القتيل ملجرد أنه وجد 
إحـــدى  إىل أقـــرب أن يقـــع القتـــل يف مكـــان ًمتامـــا ألن مـــن املمكـــن , يعتـــد بـــهIRHلوثـــا
وقـد يكـون القاتـل تعمـد القتـل يف ذلـك  , خـرىألويكون القاتل مـن القريـة ا , تنيالقري

 ألن الغالــب أن يقتلــه ,  ويــزداد هـذا االحــتامل إذا كـان القتيــل مـن القريــة األبعـد. املكـان
لكثرة النزاعات واخلصومات بني أهل القرية الواحدة أكثـر ممـا  , شخص من قريته نفسها

 كـام أن مـن املمكـن أن , ىأخـريكون بني أفراد بعضهم من هذه القرية وبعضهم من قريـة 
  .يه إهياما وتضلياللثم محل إ , يكون القتل وقع يف غري املكان الذي وجد فيه

 مـن لفـإن كـ , فإننا إن جرينا عىل قاعـدة االهتـام بمجـرد القـرب , وأكثر من هذا كله
أي قريـة  « إىل قرية غـري قريتـه أقربسيعمل عىل قتل غريمه يف مكان  , يستطيع من القتلة

  . وعن قريتهه الشبهة عنتسقطثم ينقله إىل حيث  ,  أو يقتله حيثام قتله» قاتلال
تتحمـل  ,  يوجـد يف قريـة أي يف ضـواحيها الـذيوال اعرتاض عىل هـذا بكـون القتيـل

يف أن القتـل مل  , ًجـداألن وجوده داخل القريـة أو يف ضـواحيها لـوث قـوي  , القرية ديته
ا أو يف ويقتل فيهـ , ن القرية إليهاعسري أن يأيت أجنبي ع فمن ال .خيرج عن أهل هذه القرية

 وأعـرس مـن هـذا أن يقتلـه يف مكـان  .وال يشك يف أمره أحد ,  ثم ال يراه أحد .ضواحيها
                                                 

 عطيـة ويف سـنده: ويف هامش املحققني شعيب وعبد القادر األرنـؤوط .  ذكره ابن القيم يف زاد املعاد )1(
 ). ٥/١٧زاد املعاد (  عن أيب سعيد اخلدرى وهو ضعيف ةالعويف رواي

أو  , أو سـبق التهديـد , كالعـداوة , ما يثري شـبهة قويـة توجـب هتمـة القتـل ضـد أحـد هو:  اللوث )2(
 . أو أن يوجد القاتل خارجا من بيت وجد فيه القتيل,ترصيح القتيل قبل موته بأن فالنا قتلنى 
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لكـن هـذا كلـه ...  فيطرحه ويمـيض سـاملا ,  عنهاهو أجنبيآخر ثم يأيت به إىل القرية التي 

  .ممكن يف اخلالء البعيد عن مساكن الناس
  :ً وهذا نصه أوال . أنه ال اعرتاض عىل هذا بحديث القاتل مائة نفسكام

كـان فـيمن كـان قـبلكم رجـل قتـل  «  :قـالF أن نبـي اهللا  اخلـدريعن أيب سعيد 
: فأتـاه فقـال إنـه  , ل عـىل راهـبُدَفـ ,  أهل األرضأعلمفسأل عن  , تسعة وتسعني نفسا

 ثـم سـأل عـن  .فقتلـه فكمـل بـه مائـة , قتل تسعة وتسعني نفسا فهل له من توبة? فقـال ال
  :? فقـالةنه قتل مائة نفس فهل له من توبإ  :فقال , ل عىل رجل عاملُدَف  أهل األرضأعلم
ا يعبـدون ًفـإن هبـا أناسـ ,  إىل أرض كذا وكذاِْقانطل , !ومن حيول بينه وبني التوبة? , نعم
 فـانطلق حتـى إذا نـصف  .سـوءوال ترجع إىل أرضك فإهنـا أرض  , فاعبد اهللا معهم , اهللا

 :  فقالـت مالئكـة الرمحـة.  فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب. الطريق أتاه املوت
 فأتـاهم  .ا قـطًمل يعمل خـري إنه :  وقالت مالئكة العذاب .تعاىل بقلبه إىل اهللا ًا مقبالًجاء تائب

هام كان فإىل أيت , نياألرضا ما بني  قيسو :أي حكام فقال ,  فجعلوه بينهمي يف صورة آدمٌكَمل
  .IQH » فقبضته مالئكة الرمحة , التي أراد ه أدنى إىل األرضود فقاسوا فوج. فهو له , أدنى

ــب ــب والتغلي ــن التقري ــوع م ــه ن ــذا احلــديث في ــث اعت , فه ــىل ُحي ــه ع ــد في ــربم  أق
فإن ما  , الضعفني من فارق الصحة و عام بني احلديثًفضال و . به الرجلَحلقُفأ , املكانني

فـضال عـن نيتـه  , يف هذا احلـديث مـن تقريـب وتغليـب راجـع إىل كـسب الرجـل وسـعيه
ما هو غالب وأحلق فروعي  ,  من بلد إىل بلد ومسريه وكدحه عىل عملهيفجوز , وعزمه
 ثـم إن  .هـر لـه أسـاس معتـربحلاق القتـل بإحـدى القـريتني فـال يظ أما إ,  إليهأقرببام هو 

وهـو  , فيـه نفـع حمـض للقاتـل التائـب , يب يف حديث القاتـل مائـة نفـسالتقريب والتغل
بيـنام ختـصيص إحـدى  , وال رضر فيه عىل أحد من اخللق ,  التواب الرحيمتفضل من اهللا

تتعلـق بـه حقـوق وواجبـات وأرضار عـىل  ,  بالتهمـة وتبعاهتـاـــ خرىدون األ ـــالقريتني 
فوجــب فيــه االحتيــاط واملــشاحة يف حتميــل  ,  مــن أحــدومل يثبــت يف شــأنه ســعي , اخللــق

                                                 
 . تفق عليه احلديث م)1(
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 . تبعات واملغارمامل

 بعـض : هـا بمعيـارهِّريَونع , ومن املسائل التـي يمكـن أن نـدخلها حتـت هـذا الـضابط
 فقد أرسف بعض األصوليني يف افرتاض أوجـه التعـارض وابتكـار  .مرجحات التعارض

  .فة أو واهية ال وزن هلا وقد أدى هذا اإلرساف إىل التعلق بمرجحات ضعي .مرجحات هلا
التـي رآهـا ضـعيفة لـيس  , وقد تعرض الباجي بالنقد واإلبطال لكثري مـن املرجحـات

   .مما ال يعدو أن يكون افرتاضا حمضا , واكتفي باإلشارة إىل بعضها , فيها ترجيحية حقيقية
 وقـد  .همما يصح وجيب االعتامد عليـ , قد ذكرنا ما حرضنا مما يكثر به الرتجيح« : قال 

ذلك  من ًأيضاكر ذنحن ن ,  أهل النظر وجوها من الرتجيحات ال تصحُحلق بذلك بعضَأ
  .IQH »  ويبعدما يكثر ويرتدد ونطرح ما يثقل

أن يكـون «  : يف بـاب الرتجـيح بـني األحاديـث مـن جهـة أسـانيدها ,  ذلكأمثلةومن 
بعض أصـحاب أيب فذهب  , راوي أحد اخلربين خيتص باحلكم وراوي ضده ال خيتص به

 الـذي احلـديث الـذي يكـون راويـه هـو نفـسه أي أهنم يرجحون , IRH » حنيفة إىل الرتجيح
 احلــديثني كــام يف , عــىل احلــديث الــذي عارضــه ممــا لــيس كــذلك , ورد احلــديث بــشأنه

 فقد ورد يف املسألة حديث يقيض بالوضوء مـن مـس  .الواردين يف الوضوء من مس الذكر
F أهنــا ســمعت رســول اهللا , بــرسة بنــت صــفوان ريض اهللا عنهــاوهــو حــديث  , الــذكر
وهـو حـديث  , وورد حـديث آخـر بخالفـهISH » إذا مس أحدكم ذكره فليتوضـأ«   :يقول

 يـا رسـول  :فقال , بدويوعنده رجل كأنه F  قدمنا عىل رسول اهللا :قال  عيلطلق بن 
  . ITH » وهل هو إال بضعة منك«   :ما ترى يف مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ فقال اهللا

وحديثـه يتعلـق بمـس  , ألنـه رجـل , ترجيح حديث طلق بـن عـيلفذهب احلنفية إىل 
 فهـذا يف . ويقـع بيانـه للرجـال , ويـسأل عنـه الرجـال , وهو أمر خيـص الرجـال , الذكر

                                                 
 .٧٦٦ أحكام الفصول )1(
 .٧٤٤ نفسه ص )2(
 .وابن ماجه ,  رواه مالك والرتمذي والنسائي)3(
 .وابن ماجه ,  رواه أبو داود والرتمذي والنسائي)4(
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باعتبـار أهنـا بعيـدة عـن  ,  الصحابية املـرأةرواية الصحايب الرجل عىل روايةنظرهم يقوي 

 كـان موضـوعه خيـص امي املـرأة فـروايـة ـــــ طبقـا لـذا املـرجح ــــمثلام ترتجح  , ذا األمره
  . احلمل واحليضك , النساء

ألن الـراوي إذا كـان ثبتـا ثقـة  , وهذا ليس بـصحيح«   :قال القايض أبو الوليد الباجي
ال تـرجح  ولـذلك  . خيـتص بـه السواء كان مما خيتص به أو مما , مأمونا وجب قبول خربه

ب عـىل خـرب َ الزرع يف زكاة احلوال أخبار ذي , أخبار الفقراءأخبار األغنياء يف الزكاة عىل 
  .IQH من ال زرع له

فـإهنم  , وبني أن النصوص واألحكام الرشعية كام حيفظها الناس للعمل هبـا فـيام خيـصهم
  .فهم يف هذا سواء , حيفظوهنا تعلام وتفقها

ــه ال يــصح ا وتظهــر صــفته  , لرتجــيح بــيشء حتــى يمحــص وخيتــربوهكــذا يظهــر أن
  . فعالاًا مرجحً مرجح كل ما سمي فليس :الرتجيحية حقيقة ال تومها

فرياهـا  , ولست أنكر أن بعض االعتبارات قد تتفاوت فيها أنظـار املجتهـدين واملحققـني
وأن هذا قـد يفـيض بـالبعض  , ويراها بعضهم خالف ذلك ,  صحيحاًكافيابعضهم مرجحا 

مل  , ويفـيض ببعـضهم إىل إهـدار مرجحـات صـحيحة ,  كذلكإىل اعتامد مرجحات ليست
 ويبقـى األهـم ,  فهذه من آفات التطبيق ومـن عثـرات الطريـق, تظهر هلم قوهتا الرتجيحية

  .إال بدليل معترب , وال ظن , وال تغليب ,  ال ترجيح :يأ , هو األصل والقاعدة
  :يقرر األصل والقاعدة عىل نحو ال غبار عليـه فيقـول , هللا املقريأبو عبد ا ــــ ًمثال ــــها هو 

مـن وإن كانـت الـنفس أسـكن إليـه  , ال يعتـرب رشعـا , الظن الذي ال ينشأ عن أمـارة رشعيـة« 
ــال ال يــسعني إال أن أتوقــف  , IRH » مــارة الــرشعيةعــن األ ناشــئال ــدما يقــدم املث ولكنــه عن

كـشهادة ألـف مـن الرهبـان بـدفع مـا وجـب «   :ل قـا .ثم أرفض التسليم بـه , واستغرب
 . » بشاهد ويمني

                                                 
 .٧٤٥−٧٤٤ إحكام الفصول )1(
 .١١٤٧القاعدة :  القواعد )2(
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فيهــا  أن املقــري ينطلــق يف حكمــه هــذا مــن كــون الــشهادة املقبولــة مــرشوط فــىوال خي

فــال تقبــل  ,  عدالــة إســالم والـــــ ولعمــوم الكفــار ـــــ ولــيس للرهبــان  .اإلســالم والعدالــة
  . ولكنه بالغ يف األمر من وجوه عديدة .شهادهتم

 شهادة الكفار عىل بعضهم جائزة مقبولة عند كثري من العلامء فـشهادهتم ليـست  :ًأوالف
  .ًمطلقاباطلة 
 عدد من العلامء جيوزون شهادة الكفار عىل املسلمني يف الوصية عندما ال يوجد  :ًثانياو

 q r s t u v w x﴿ : وذلك بمقتىض قوله تعاىل  , غريهم
y z { | } ~ _ ̀ a b c ﴾ ]فقد أمرت اآلية]١٠٦:ةاملائد  

فإن مل   , ﴾_ ﴿ :وأن يكون الشاهدان عدلني مسلمني  , شهاد عىل الوصية عند املوتباإل
 . ﴾b c ﴿ فشاهدان من غري املسلمني ــــ خصوصا يف السفر ــــيكونا 

ـــسخ ـــل بن ـــم وإن قي ـــذا احلك ـــامء , هفه ـــن العل ـــدد م ـــك ع ـــر ذل ـــد أنك ـــنهم  , فق م
وأن حكمها باق يعمـل بـه يف موضـوعه  , مة ال نسخ فيهاواعتربوا أن اآلية حمك , صحابة

وهــذا هــو القــول  , )الــسفر مــع عــدم وجــود شــاهدين مــسلمني(ويف ظرفــه ) الوصــية(
وإجازة  , وال تعارض بني اشرتاط العدالة يف الشهادة , إذ ال دليل عىل النسخ , الصحيح

  .شهادة الكفار يف حدود ضيقة اضطرارية
 إىل أن شـهادة − اعتامدا عىل قول لإلمام أمحدــــية وابن القيم وقد ذهب كل من ابن تيم

  .IQHسواء يف سفر أو حرض , الكفار جتوز كلام عدم الشاهد املسلم
 مـنهم مـن يتمـسكون بكثـري مـن الفـضائل ــــ وخاصة النصارى ــــثم إن أهل الكتاب 

 : الم الغيـوب سـبحانه أهنـم وقد أكد عـ .ومنه من يتحرى األمانة والصدق , الباقية يف دينهم
   l m n o p q﴿ : وذكــر أن مــنهم األمنــاء , ]١١٣ :آل عمــران [﴾ { |﴿

r   s t ﴾ ]وال شـك أن هـذه الـصفات توجـد أكثـر مـا توجـد يف . ]٧٥:آل عمران 
                                                 

 .١٨٨ الطرق احلكمية )1(
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هـو قـول مبـالغ فيـه  ,  فإطالق القول بإهدار شهادة ألف من الرهبـان .رهباهنم وعبادهم

  .ًجدا
 هو أنه أهدر العمل بـالتواتر , ~ احلاسم من وجوه املبالغة يف قول املقريوالوجه الثالث و

  .وال العدالة إذ ليس من رشوط التواتر اإلسالم  . فشهادة ألف من الرهبان تواتر ال شك فيه.
 احلكــم  :الطريــق العــرشون«   : القــضائية األحكــامإثبــاتقــال ابــن القــيم وهــو يبــني طــرق 

 ــــ أي القايض ــــ  فإذا تواتر اليشء عنده .ملخربون عدوال وال مسلمنياوإن مل يكن  , بالتواتر
التـواتر أقـوى  ة بـل بينـ . ومل حيتج إىل شاهدين عـدلني .م بموجبهَكَح , وتضافرت به األخبار
  .IQH »  والشاهدان غايتهام أن يفيدا ظنا غالبا .فإنه يفيد العلم , من الشاهدين بكثري

مل حيـتج إىل  , له العلـم بـشهادة الـشهودحصل القايض إذا «   :ولهونقل عن ابن تيمية ق
وبيان احلق بـه أعظـم مـن بيانـه  . . والتواتر حيصل بخرب الكفار والفساق والصبيان. تزكية

  .IRH» بنصاب الشهادة
جليا أن إبطال شهادة ألف من الرهبان هـو إهـدار لـيشء معتـرب يف قيمتـه  وهكذا يظهر

 وكـام  .وال نـصف عـرشها , رشهاُسع منصفا أن هيدر هذه الشهادة وال عـوال ي , يةثباتاإل
وال يــصح الرتجــيح والتغليــب إال بأمــارة  , ال يــصح االعــتامد عــىل ظــن بــال دليــل معتــرب

  .فكذلك ال ينبغي إهدار يشء له وزنه وقيمته , حقيقيصحيحة ومرجح 
 

 
 
 
 

                                                 
 .١٩٦ ه الطرق احلكمي)1(
 .١٩٧ نفسه )2(
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 راجح ظني أن أي دليل يال يعن ,  القطعيةجواز العمل بالظنون واألدلة الراجحة غري
بـل األمـر  . مهـام كانـت درجـة رجحانـه , عمل به يف أي مسألة مـن هـذه املـسائليمكن ال

 التشدد وطلب  فيهالزم , كلام زادت أمهية املسألة وخطورهتاف . خرىخيتلف من مسألة أل
جـاز بناؤهـا  , ام خفـت أمهيـة املـسألة وخطورهتـالـك و .جحهـااألدلة وأصـحها وأرأقوى 

  .وتقرير حكمها عىل مطلق الرجحان يف دليلها
وهذا الرتتيب يف التعامل مع األدلة الظنية يقوم عـىل أسـاس التـسليم بتفـاوت األمهيـة 

م َّ الوضــوح ملــن عــرف الــرشيعة وتــدبر ســلغايــة وهــي قــضية يف  .بــني األحكــام الــرشعية
  . ومن هذا املنطلـق قـسم العلـامء املـأمورات الـرشعية إىل واجبـات ومنـدوبات .أحكامها

  .وقسموا املنهيات إىل حمرمات ومكروهات
   .أخرىبل إننا نجد يف النصوص الرشعية واصطالحات العلامء مراتب كثرية 

ــــأمورات ــــب امل ــــان :فنجــــد يف جان ــــرائض ,  األرك ــــات , والف ــــسنن  , والواجب وال
وأكــرب  ,  املوبقــات: ونجــد يف املنهيــات,  والفــضائل , والرغائــب , حباتواملــست , املؤكــدة
  .وغريها , واللمم , والصغائر , الكبائر

وخاصـة  ,  أن جانب املنهيات أخطر شأنا من جانب املـأموراتــــثم نجد بصفة عامة 
عناية  وهلذا اعتنى القرآن الكريم بضبط التحريم واملحرمات  .منه ما يدخل دائرة التحريم

  .وشدد النكري والتحذير ملن يسارعون فيه ويستخفون بأمره , زائدة
 لنــستخلص منهــا توجيــه  .أن نستحــرض بعــض اآليــات يف املوضــوع ًجــداومــن املفيــد 

  .مسألتنا وليكون واضحا يف األذهان داللتها يف املسألة
  : ﴿a b c d e f g h i j k ml n o pقال اهللا 
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وواضح من اآليات التحذير والوعيد عىل حتريم ما أحـل اهللا بغـري دليـل جـازم مـن اهللا 
  .وأنه ال يشء أحوج إىل الدليل الثابت الرصيح من احلكم بالتحريم , عاىلت

فــظ يتورعــون عــن إطــالق ل , ومــن هنــا نــدرك ملــاذا كــان العلــامء مــن الــسلف خاصــة
ــة رصحيــة واضــحة ــه بكيفي ــت حتريم ــا مل يثب ــيال عــىل  , التحــريم عــىل م ــإذا وجــدوا دل ف

آثـروا  , واالحـتامللكنه غري رصيح أو غـري جـازم أو يف ثبوتـه يشء مـن النـزاع  , التحريم
مثـال ,  رى تركـهأو , وال أحبـه , وأكرهـه ,  مكـروه: كقـوهلم , التعبري بغري لفظ التحـريم
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أكرهـه وال يتبـني يل  ,  الباطـلُهْبِ شـٌوْ هلـهإنـ« : للعـب بالـشطرنج ذلك قـول الـشافعي يف ا

  .IQH » حتريمه
 فـإذا كـان  .ومعلوم أن احلنفية ال يطلقون التحريم إال عىل ما كان دليـل حتريمـه قطعيـا

  دليــل مــن فــدليل الكراهيــة التحريميــة أدنــى ثبوتــا. ًالتحــريم ظنيــا ســموه املكــروه حتــريام
  .التحريم

فـال جيـوز  ,  الرصيح حكم خطري الشأن كام تبني من خـالل اآليـات املتقدمـةفالتحريم
بحـــق ثـــم  ,ً  أوالتعـــاىلألن يف ذلـــك اســـتهانة بحـــق اهللا  ,  يف اإلقـــدام عليـــهتـــساهلال

ــاد ــث أن التحــريم حي , العب ــيهمجــرحي ــرصفاهتم عل ــ ,  يف ت ــيهموي ــوقهمضيق ع   يف حق
ــا يف  , كــم بالكراهيــة وهــذا بخــالف احل . اهللا هلــمه وفــيام ســخروأرزاقهــم فهــو لــيس بات

  .وليس فيه تأثيم مؤكد , املنع
 فالنـدب قـد ,  يأيت احلكم بالوجوب أو بالندبــــ ولو بدرجة أقل ــــوعىل هذا املنوال 

بحيث يقع التشدد يف نوع الدليل ودرجة  , كم به بناء عىل أدلة ال يثبت بمثلها الوجوبُحي
 ذلـك أن اإلجيـاب فيـه حتكـم  .ر ممـا يقـع مـع دليـل النـدبداللته فيام يتعلق بالوجوب أكثـ

 اإلجيـاب عـىل أدلـة نبنـي فتعـني أن ي . ولـيس هـذا يف النـدب .وفيه تـأثيم للتـارك , وإلزام
  .حكم بالندبلأقوى ثبوتا وداللة مما قد يكفي ل

 العلــامء يف شــأن أحاديــث الفــضائل والرتغيــب تــساهل يــأيت ًأيــضام َّوعــىل هــذا الــسل
  .غازي واملَريِّب والسوالرتهي

وقــد ورد عــن غــري واحــد مــن الــسلف أنــه ال جيــوز محــل «   :قــال اخلطيــب البغــدادي
ـــا مـــن التهمـــة ـــد , األحاديـــث املتعلقـــة بالتحليـــل والتحـــريم إال عمـــن كـــان بريئ                     اًبعي

ئر فإنـه جيـوز كتبهـا عـن سـا , وأما أحاديـث الرتغيـب واملـواعظ ونحـو ذلـك , من الظنة
  .IRH » املشايخ

                                                 
 .١/٤٢عالم املوقعني إ عن )1(
 .١٣٣ الكفاية )2(
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               :منهم أمحـد بـن حنبـل الـذي يقـول , ى أقواال هبذا املعنى عن عدد من العلامءَوَوقد ر

  .يف احلالل واحلرام والسنن واألحكام تـشددنا يف األسـانيدF إذا روينا عن رسول اهللا« 
نا يف تـساهل , عـهيف فـضائل األعـامل ومـا ال يـضع حكـام وال يرفF وإذا روينا عن النبـي

  .IQH» األسانيد
ا جتعله ال ينزل يف غالب األحيان باملرويات ًا وقيودً حدودتساهلوقد وضعوا هلذا ال

 تساهل وهبذا يبقى ال,  حيث مضموهنانعىل األقل م ,  ة أو ساقطةدرجة مرجوحإىل 
ينكر أن  وال  .ا عند حد أدنى من احتامل الصحة من جهة ثانيةًوموقوف , ا من جهةًنوعي

 ولكن .  حتى راجت روايات واهية ومنكرة, جتاوزت كثرية وقعت هلذه احلدود والقيود
 بل يبقى خروجها عن هذه القواعد , هذه التجاوزات ال تشكل هدما للقواعد والضوابط

 ومادامت  .حجة عىل قصورهم وخطئهم  , والضوابط حجة عليها وعىل الواقعني فيها
 .﴾  v w yx﴿ : ليقل من شاء ما شاءاملوازين منصوبة معروفة ف

 ]٣٠:التوبة [
يكـشف لنـا أن  , ولتعامل العلامء مع األدلة الـرشعية , املهم أن استقراءنا ألدلة الرشع

بـل يقـع التـشدد  , العمل بالظنيات ال جيري عىل تساو ومتاثـل فـيام يقبـل دلـيال ويـسلم بـه
  . وخطورهتالتها ومنزتبعا لنوع املسألة ,  يف مدى قوة الظنتساهلوال

ال :  فقـال حيـث سـئل عـن مـسألة ,  عـن اإلمـام مالـكيعرتض عىل هذا بام روُوقد ي
   .أدري

 وكان السائل ــــ هبا األمري أعلموإنام أردت أن  ,  إهنا مسألة خفيفة سهلة :فقال له السائل
 أما  .يف العلم يشء خفيفليس ! ?  مسألة خفيفة سهلة :فغضب مالك وقال  ــــ ذا قدر

بخاصة ما يسأل  , ? فالعلم كله ثقيل ﴾  V W X Y Z ﴿  :سمعت قول اهللا تعاىل
 IRHN عنه يوم القيامة

                                                 
 .١٣٤ نفسه )1(
  .١٨٥ −١/١٨٤ ترتيب املدارك للقايض عياض )2(
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ليس فيه بالرضورة ما يعرتض به عـىل مـا قدمتـه  , هذا املوقف اجلليل لإلمام مالك 

وأن قــوة الــدليل  ,  أن قــضايا الــدين وأحكامــه تتفــاوت يف مراتبهــا ومــدى خطورهتــانمــ
  .طلب بقدر خطورة املسألة ومرتبة حكمهاتشرتط وت

 y z﴿:  وقوله,  ]٥:املزمل[ ﴾ V W X Y Z﴿  :واحلق ما قاله احلق سبحانه
{ | } ~ _ ` a b c   ed ﴾ ]٢١:احلرش[ . 

وبخاصـة  , والعلم كله ثقيـل ,  ليس يف العلم يشء خفيف: وصدق اإلمام مالك يف قوله
  .سأل عنه يوم القيامةُما ي

وبعـضها  , بعـضها أثقـل مـن بعـض ,  ينفي كون قضايا الدين وأحكامهولكن هذا ال
مـن حيـث القـضايا  ,  بـل حتـى املفاضـلة بـني سـور القـرآن وآياتـه. ا من بعضًأخطر شأن

 .IQH ثابتة يف عدة أحاديث صحيحة ال غبار عليها , واألحكام الواردة فيها
 يقـول فيـه القائـل تـىح , الـدينء من ولكن هذا التفاوت ال يسمح باالستخفاف بيش

  . ولـيس يف الـدين يشء جيـوز القـول فيـه بتـرسع وال مبـاالة .وبأول خاطر , ببادئ الرأي
وليس يف  ,  يف املسألةٍّوبال ترو , وبال نظر يف الدليل , وليس يف الدين يشء يقال بال دليل

  . يقال حتت الضغط واالستعجالءالدين يش
 , ع هذا السائل عن جهله واستخفافه بالعلم والعلامءومن هنا أراد اإلمام مالك أن يرد

وأنـه كـان يـتكلم  , » كـان ذا قـدر«  عـىل أن الـسائل روايـة داللة التنـصيص يف الفىوال خت
                                                 

أتـدرى أي آيـة يف كتـاب اهللا  «:  قـال أليب بـن كعـب F من ذلك ما جاء يف صحيح مـسلم أن النبـي )1(
أتدرى أي آيـة مـن كتـاب اهللا  , يا أبا املنذر « : قال , اهللا ورسوله أعلم: قلت: قال  , » معك أعظم?

ليهنـك  «:  فـرضب يف صـدري وقـال: قـال,  ﴾zy x w v u t s﴿ :قلت : قال » أعظم?
 .ا أن سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن ًويف الصحيح أيض , » العلم أبا املنذر

ــة ــن تيمي ــال اب ــن بعــض «: وق ــضل م ــضه أف ــالم اهللا بع ــأن ك ــول ب ــن  , والق ــأثور ع ــول امل ــو الق ه
واشـتهر القـول بإنكـار  , وهـو الـذي عليـه أئمـة الفقهـاء مـن الطوائـف األربعـة وغـريهم , السلف

واتفـق أئمـة الـسنة ومجـاهري األمـة . تفاضله بعد املئتني ملا أظهرت اجلهمية القول بأن القرآن خملـوق 
 ).٥٣ و ١٣ / ١٧: جمموع الفتاوى (» عىل إنكار ذلك ورده عليهم
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كام  فقد اعتاد كثري من األمراء أن يتعاملوا مع العلامء  .باسم األمري ويطلب اجلواب لألمري

  .يتعاملون مع أعواهنم وخدمهم
يـستخف  , جـاه  مقام رجل ذي:  مالكقام والسياق الذي جاء فيه جواب اإلمامفهذا هو امل

ويـضغط عـىل العـامل اإلمـام باسـم  , )إهنـا مـسألة خفيفـة سـهلة ( :ويستسهل اإلفتاء يف الدين
فجـــاء جـــواب اإلمـــام ليـــضع األمـــور يف   .) هبـــا األمـــريأعلـــموإنـــام أردت أن  ( :األمـــري
 . ويضع كل واحد يف موضعه , نصاهبا
  .هُإنكـار ًفـأمر ال يـسع أحـدا , ا وخطـورةً قضايا الدين وأحكامـه تتفـاوت وزنـ أنأما

  .ويف درجة الظنية التي يفيدها , وتبعا هلذا الرتتيب يأيت مقدار التشدد يف قوة الدليل
وهلــا خطــورة  , ومــن أحكــام الــرشيعة التــي ال يمكــن إنكــار كوهنــا حتظــى بأمهيــة خاصــة

جاء تشدد الـرشع يف تقريـر  ,  هلذه األمهية واخلطورةًا واعتبار, احلدودما يعرف باسم  , بالغة
ــا  ــاتو, أحكامه ــا وقوإثب ــر , عه ــث تقري ــن حي ــامفم ــن ,  األحك ــام احلــدود م  نجــد أن أحك

أو  , وسكر وقد وردت فيها أدلة قطعية ثبوتـا وداللـة , ورسقة , وحرابة , وقذف , زنى
  .تلقى بالقبول مع قطعية داللتهكاحلديث املشهور امل , أدلة يف حكم القطع

  .والرسقة واحلرابة , وكذلك عقوبة القذف , فجلد الزاين ثابت بالقرآن
 وكــذلك جلــد  .فهــو ثابــت بالــسنة املتــواترة واإلمجــاع , وأمــا رجــم الــزاين املحــصن

كإنكـار  ,  وأمام هذه القوة يف الثبوت ال يبقـى تـأثري لـبعض املخالفـات الـشاذة .السكران
   . للرجمجراخلوا

وإنــام  , خــرب الــرجم اتفــق عليــه العلــامء مــن الــصدر األول والثــاين«   :قـال الرسخــيس
 .IQH »ا يف اإلمجاعً وخالفهم ال يكون قدح .لف فيه اخلوارجاخ

مـن إنكـار  ـــ  كالنظام وأصحابهــــ عن بعض املعتزلة كى ما حيوقد ذكر العالمة الشوكاين
فإنه قـد  , وهذا باطل ,  مستند هلم إال أنه مل يذكر يف القرآنوال«   :ثم قال , عقوبة الرجم

                                                 
 .١/٢٩٣أصول الرسخيس )1(
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 .IQH »...  ثبت بالسنة املتواترة املجمع عليها

 وهـذا . بأدلة قطعيـة , ويف عقوباهتا ,  عندي أن مجيع احلدود ثابتة يف أصلهااصلاحلو
  .باهتا شـديدةوعقو , فإن التهمة هبا شنيعة , يتكافأ مع خطورهتا وآثارها احلسية واملعنوية

وهـو  ,  بهرضاراإلرضار بمن ال جيوز إوال شك أن إقامة احلد «   :الشوكاينيقول العالمة 
كاحلـدود والقـصاص ومـا أشـبه  ,  فال جيوز منه إال ما أجـازه الـشارع .قبيح عقال ورشعا

وما  ,  ألن جمرد احلدس والتهمة والشك مظنة للخطأ والغلط .بعد حصول اليقني , ذلك
  .IRH » ه بال خالفرذلك فال يستباح به تأليم املسلم وإرضاكان ك

ــة قاطعــة فــإن النقــاش الــدائر عنــد بعــض  , وإذا كانــت احلــدود كلهــا قــد ثبتــت بأدل
 احلــدودوهــي ( مــا يــسقط بالــشبهة إثبــاتاألصــوليني حــول قبــول خــرب الواحــد يف 

 مع ذلك له قيمـة  ولكنه . موضوع من الناحية التطبيقيةيبقى نقاشا غري ذي , )والقصاص
وهي أن الدليل جيب أن يكون  , حيث إنه يؤكد القاعدة التي نحن فيها , منهجية تأصيلية

 إىل أقـوى األدلـة  فيـهجياحتـ ,  كلام زادت أمهيـة أمـر مـا وخطورتـهوأنه , ا للمسألةًمكافئ
 فمــن هنــا ذهــب بعــض  .وأســلمها مــن الطعــون واملعارضــات , وأبعــدها عــن الــشبهات

  . أن خرب الواحد ال يقبل فيام يسقط بالشبهةالعلامء إىل
أنه  , ~ عبد اهللا يبعن الشيخ أ ~ قايض القضاة كىوح«  : قال أبو احلسني البرصي

ويقبــل خــرب الواحــد يف إســقاط  » كــان يمنــع مــن قبــول خــرب الواحــد فــيام ينتفــي بالــشبه
  .ISH » اإثباهتوال يقبله يف  , احلدود

الــذي ســبق  , أبــو عبــد اهللا البــرصي ــــ  فــيام يبــدوــــهــو  , ي عنــهكــوأبــو عبــد اهللا املح
وسـامه  , أن ابن القيم نسب إليـه هـذا القـول ,  ومما يؤكد هذا .لْعُجبوهو امللقب  , ذكره

  .ITH البرصي بكامل اسمه أيب عبد اهللا
                                                 

 .٧/٩١يل األوطار  ن)1(
 .١٠٤ نفسه )2(
 .٢/٩٦ املعتمد )3(
 .٢/٤٣٦خمترص الصواعق املرسلة :  انظر )4(
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 هبـذه اتاممـ واحلنفيـة هـم األكثـر اه .الفقهـيً كونه حنفيا يف مذهبـه ًأيضاومما يؤكد هذا 

 يمنع قبول خـرب الواحـد وهو ممن , )٣٤٠ت  (الكرخي ومن أئمتهم أبو احلسن  .قضيةال
  .)٣٦٩ت( عن أيب عبد اهللا البرصي ً وهو متقدم قليال . بالشبهةئفيام يندر

وأورد اسـتدالهلم عـىل مـا  ,  ومـن قـال بقولـهالكرخيوقد ذكر الرسخيس وجهة نظر 
 . شبهة ,  بمن يكون قوله حجة موجبة للعلمالواحد أن يف اتصال خرب«   :ذهبوا إليه وهو

  .IQH » ه بالقياسإثباتال ترى أنه ال جيوز  أ. ه بام يف شبهةإثبات بالشبهات ال جيوز ئوما يندر
مادام قد تبني أنه ليس  , وال أرى حاجة لإلطالة يف مناقشة هذا الفرع من فروع املسألة

  . وحدهناك حد من احلدود ثبت بخرب الواحده
  . لنـوازل احلـدودقـضائي الثباتإىل اإل ,  احلكم العام لعقوبات احلدودإثباتتقل من وأن
ــه  ــدليل املكــافئأعنــي  , د اطــراد القاعــدةنجــ ًأيــضاوفي ــه لنــوع القــضية طلــب ال  يف قوت

  .وخطورهتا
عن سـائر  ,  احلدود وما شاكلها كالقصاصإثباتيتمثل هذا يف عدة أحكام خيتص هبا 

 . )ؤوا احلـدود بالـشبهاتراد( ,  من ذلك القاعـدة املعروفـة. خرى األات القضائيةثباتاإل
باإلضـافة إىل جريـان العمـل  ,  موقوفةأخرىوعة وفوهذه القاعدة وردت هبا أحاديث مر

 وقـائع إثبـات وهـذا يعنـى أن  .علهـا قاعـدة مـسلمةممـا جي , هبا عند عامة الفقهاء والقضاة
 وما ذلك إال ملا يرتتـب عـن احلـدود  . يتطلبه غريهاحلدود يتطلب من القوة والسالمة ما ال

 مـا يـستوجب إثبـات ومثـل هـذا يقـال يف  .يف بدنه ويف سـمعته , من أرضار فادحة باملتهم
  .وإن كانت احلدود أشنع من الناحية املعنوية , القصاص

أكثـــر مـــا  ,  دعـــاوى احلـــدود والقـــصاص عـــن غريهـــاإثبـــاتوتـــتجيل خـــصوصية 
  . الدعاوى املاليةإثباتا مع إثباهتعند مقارنة  , تتجىل

 ويف املـال  .وأربعة شهود يف الزنـى , ال يقبل إال شاهدان اثنان ,  احلدود والدماءإثباتففي 
  .عند مجهور العلامء , ي يمني املدعيقبل شاهد واحد مع , ال من الدعاوىوما يقصد به امل

                                                 
 .١/٣٣٤ أصول الرسخيس )1(



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ RXR
ـــدماء ـــتهم , ويف احلـــدود وال ـــة وإنكـــار امل ـــدعوى بانعـــدام البين ـــسقط ال أمـــا يف  , ت

 أو بنكولـه . كـام عنـد احلنفيـة فيمكن أن حيكم عىل املدعى عليـه بمجـرد نكولـه , األموال
  .كام هو قول املالكية والشافعية واإلمام أمحد , يويمني املدع

ود والدماء خاصـة  أي يف احلدـــفيام ليس بامل IQH يندب تغليظ اليمني: وقال الشافعية
 من باب التشدد بقـدر أمهيـة ًأيضا وهذا  . يف املال الكثري الذي يبلغ نصاب الزكاةًأيضاو ـــ

  . ويف املال الكثري تغلظ. يامن ففي املال القليل ال تغلظ األ .املسألة
 احلـدود والـدماء أكثـر إثبـات يف ـــ ومن ورائه تشدد العلامء ــوإذا كان الرشع قد تشدد 

 وأعنـي  .ثبـاتفإننا نجد يف دائرة احلدود نفسها تفاوتا يف التـشدد وتغلـيظ اإل , غريهامن 
والظـاهر مـن «   :قـال ابـن رشـد , بصفة خاصة اختالف حد الزنى عن غريه مـن احلـدود

  .IRH » الرشع قصده إىل التوثق يف ثبوت هذا احلد أكثر منه يف سائر احلدود
يــشهدون مجــيعهم بمعاينــة  , أربعــة شــهود , هدون غــري ,  الزنــىإثبــاتفــاملطلوب يف 

أو شـهد بـه أربعـة  ,  فإذا شهد الزنى ثالثة .الشك واالحتامل الزنى بكيفية ال يتطرق إليها
عىل االثنني والواحـد مـن يقام  و. أقيم حد القذف عىل الثالثة , ثم تراجع أحدهم أو تردد

  .باب أوىل
 فـإن الـرشع ــــاف سيد األدلة كـام يقولـون  واالعرتـــوحتى يف حالة االعرتاف بالزنى 

 .Fوهذا ما هتدي إليه سنة رسول اهللا ,  دد والرتيث والتثبتيدعو إىل التش
حتـى بلـغ  , اًمـرارF رده , ا عـىل نفـسه بـالزنىًمقـر فعندما جاءه ماعز بن مالك 

فهـل  «  :ل قـا,  ال: قـال »أبـك جنـون?  « :  وبعد ذلك قال لـه .جميئه واعرتافه أربع مرات
  .ISH » اذهبوا به فارمجوه « :F  فقال النبي . نعم :قال » أحصنت?

                                                 
أي الزيــادة يف ألفاظهــا ملــا مــن شــأنه أن حيمــل احلــالف عــىل الــصدق ويزجــره عــن : تغلــيظ اليمــني )1(

بـاهللا الـذي يعلـم الـرس يف : أو. الـشهادةباهللا الذي ال إله إال هو عـامل الغيـب و: كأن يقول  , الكذب
 .السموات واألرض

 .٢/٤٤٠ بداية املجتهد )2(
 . احلديث مروي يف الصحيحني وغريمها)3(
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فكـان الـصحابة يتحـدثون أن  , <مع مـاعز كـرره مـع الغامديـة F وما فعله النبي

  .IQH لو مل يرجعا بعد اعرتافهام الثالث مل يطلبهام ومل يرمجهام , الغامدية وماعز بن مالك
أن التأكـد مـن مثـل  , يف شـأن املقـرين بـالزنىF بتـه من تثأخرىوقد رويت أشكال 

ــ ــلَّرِاملق ــليم العق ــكرو ,  س ــة س ــيس يف حال ــه ل ــرصحية يف  , أن ــاظ ال ــامع األلف ــل س ومث
 . املستعملة عند الناس , الزنى

كان يقصد أن يقيم حد الزنى عىل أساس اليقني أو ما هـو يف F وكل هذا يشري إىل أنه
 وما  . الزنىإثباتع احتياط واستيقان مثل هذا الذي ورد يف  ومل يرد يف الرش .حكم اليقني

 فاحـشة شـنيعة ً فـالزنى أوال. ذلك إال خلطورة هتمة الزنى وانعكاساهتا عـىل املـتهم وغـريه
وهـو أشـد عقوبـة دنيويـة عـىل  ,  والزنى قد يرتتب عنـه الـرجم .مهينة من الناحية اخللقية

 والزنـى يرتتـب عنـه الـشك يف  .ة أو أرستـني والزنى قد يرتتب عنه حتطـيم أرس .اإلطالق
أكثـر ممـا وقـع يف أي جريمـة  ,  الزنىإثبات وكل هذا يفرس لنا التشدد البالغ يف , سابناأل

 وهذا يؤكد لنا أن قوة الـدليل تطلـب بقـدر خطـورة املـسألة  . يف الرشيعة اإلسالميةأخرى
  .وما يرتتب عنها من آثار

ات ثباتـيف بعـض اإل ,  الفقهـاءتساهلو ,  الشارعتساهلا وهبذا امليزان نفسه نفهم ملاذ
  .املتعلقة بالعبادات واملعامالت

 إثبـات ففـي  . أسباهبا وبعض رشوطهاإثباتا يف ً واضحًتساهال ًمثالففي العبادات نجد 
  .ًقريبـا فـإذا سـمع األذان يف وقتـه ت. نبـسامع األذايكتفي اإلنـسان  , دخول وقت الصالة

وهـل هـو عـدل أو غـري  , ذنأ  الـذي مـنال يـدريقـد مـع أنـه  , تهصـالصحت  , فصىل
مـازح أو وهـل هـو صـادق يف أذانـه أو هـو  , ًوهل دخل الوقت فعـال أم أنـه خطـأ , عدل

  . حلولهُّ اقرتاب وقت الصالة وظنها قرينةفكل هذه االحتامالت يكفي يف دفع . .مستهرت
واعـتامدا عـىل  , بدون قصد منه , ل وقتها وراءه أن احتامل أدائه للصالة قبيتساهلوهذا ال
   .و عنهفع فهو مغتفر م .أمر ال رضر فيه , اًذانسامعه أ

                                                 
 .  رواه أبو داود عن أيب هريرة )1(
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  . قبل الوقتىل صًنه فعالإن تأكد أ ,  لالستدراكاثم إن أمامه فرص

 ٍّيفإنـه يمكـن االعـتامد عـىل خـرب أ ,  أطـاهر هـو أم الوجـد مـاء ال يـدريوكذلك إذا 
نــه إذا مل جيــد مــن خيــربه اكتفــي إ بــل .  املــاء ظــاهر حــالمــع , عــدال أو غــري عــدل , كــان
  .فيكفي أنه رجحت يف ظنه طهارته بناء عىل ظاهر األمر , بظنه

يف صوم رمضان بناء عىل رؤيـة فـرد F ما ثبت من سنة النبي , ًأيضاومن هذا القبيل 
   .IQHوأمر الناس بالصيام , { فقد صام برؤية عبد اهللا بن عمر  .واحد

  إىل النبـيعـرايبأ جـاء  :فعن ابن عبـاس قـال , عرايبأصام بناء عىل شهادة F هبل إن
Fقـال » أتـشهد أن ال إلـه إال اهللا? « :  فقالــــ رمضان  يعنيــــ إين رأيت اهلالل  :فقال:  
أذن يف النـاس  «  : يـا بـالل:  قـال,  نعم : قال ,»  رسول اهللا?اًأتشهد أن حممد «  : قال, نعم

  .IRH » ًا غدافليصومو
  . شـخص واحـدروايـة إن الـصوم يثبـت ب: وبمقتىض هذين احلديثني قال عدد من العلامء

 إىل أن ما يرتتب عليـه لـيس ــــ أعلم واهللا ــــ يرجع تساهل وهو  . ال خيفىتساهلويف هذا 
  .ا ال يلـزمهم صـومهً فكـل مـا يف األمـر أن النـاس قـد يـصومون يومـ .فيه رضر وال خطر

ــ ــذي أعــاد صــالة ال يلزمــه إعادهتــافيكون ــي , ون كال ــه النب ــال ل                   »لــك األجــر « :F وق
  .ISH  نيمرت

واخلطأ فيهـا   .ا لفريضة عظمى يف الدينًفإهنا تضع حد , وهذا بخالف رؤية هالل شوال
أو مـا يـشبه اإلمجـاع عـىل أن هـالل  ,  وهلـذا وقـع اإلمجـاع . رمضانينتج عنه انتهاك حرمة

فـال  , وأمـا النظـر«   :قـال النـووي . ولو كان عدال , شوال ال يثبت برؤية شخص واحد
  .ITH» إال أبا ثور فجوزه بعدل , جيوز شهادة عدل واحد عىل هالل شوال عند مجيع العلامء

                                                 
منتقـى األخبـار مـع نيــل (والــدارمي وابـن حبـان واحلـاكم والبيهقــي  ,  رواه أبـو داود والـدار قطنـي)1(

 ).١٨٧−٤/١٨٦األوطار 
 ).املرجع السابق(ًورواه أيضا ابن حبان والدار قطني والبيهقي واحلاكم  ,  رواه اخلمسة إال أمحد)2(
 .عن أيب سعيد اخلدري ,  من حديث رواه أبو داود يف كتاب الطهارة)3(
 .٧/١٩٠ رشح صحيح مسلم )4(
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 وجـود منازعـة ومعارضـة يف املـسألة : ومن االعتبارات املؤثرة يف قوة الدليل املطلوب

أمكــن االكتفــاء بــأدنى  , إذا مل يكــن يف املــسألة منــازع وال معــارض فــ .أو عــدم وجودهــا
كـان البـد مـن الـدليل الـذي يرفـع  ,  فـإذا وجـدت املنازعـة .درجات الرجحان يف دليلها
 أي أن تكـون قوتـه أرجـح يف امليـزان . ويبقى راجحا بعد ذلك , املنازعة ويبطل املعارضة

 فمـــن ادعـــى ملكيـــة يشء ال ينازعـــه فيـــه , عتمـــد يف املنازعـــة واملعارضـــةُمـــن قـــوة مـــا ي
 فــإذا كــان االدعــاء مــصحوبا  .يــاهاالعــرتاف لــه بملكيتــه إ دعــواه كافيــة يف تكانــ , أحــد

  .اً وهكذا من روى خرب .دعواها ببينة عىل ً أصبح مطالب, باملنازعة
 وذلـك أن  .روايـةوهذا هو الرس يف كـون الـرشع قـد اشـرتط العـدد يف الـشهادة دون ال

 وخاصـة ـــ روايـة بخـالف ال .ت ال تكون إال يف مـواطن اخلـصومات والنزاعـاتالشهادا
تـصور مـؤمن بـاهللا ورسـوله ُ فـال يكـاد ي,  فإن األصل فيها األمانة والورعـــ احلديث رواية

 . أو يستخف باألمر ويلقى الكالم عىل عواهنـه , يكذب عىل اهللا ورسوله , واليوم اآلخر
حتى تصري جمـرد  , والغلط يف روايات العدول الضابطنيالت الكذب اموهكذا تضيق احت
يوجد هلـا أو  ,  الواحد العدل مقبولة حتى يثبت العكسرواية وهلذا ف .استثناءات وفلتات

  .معارض قوي
فــإن كــل مــا يدعيــه أحــد اخلــصمني ينــازع فيــه  ,  بــني النــاسأمــا يف اخلــصومات

ض بحكـم َفهـو معـار , ضـد أحـد باإلضافة إىل أن كـل إدعـاء . فيصري حمل شك , اآلخر
  .األصل الذي هو براءة الذمة

والثـاين  ,  األول هـو الـرباءة األصـلية : يشء عىل غريه يواجه أمرينوهكذا فإن مدعي
وجعلنـا الـرباءة  , فـإذا جعلنـا اإلنكـار مقابـل الـدعوى ,  وقوله املعاكس لهإنكار خصمه

وهلـذا كـان البـد مـن  ,  الـدعوىمل يقع رجحـان , مقابل شاهد واحد للمدعي , يةاألصل
يكتفـي بـشاهد واحـد ويمـني  , وبـصفة اسـتثنائية ,  ويف بعـض احلـاالت .شاهدين اثنـني

  .ياملدع
ألن الدعوى يعارضـها  , والشهادة إنام اختصت بالعدد«   :يقول جالل الدين اخلبازي

فـإن  , لضـه شـهادة األصـرعا لكن  .ح جانب الصدقَّفإذا أتى بشاهد فقد ترج , اإلنكار
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 فالبـد مـن شـاهد آخـر ليكـون شـغلها  .الذمم يف األصل خلقت بريئة وعـن احلقـوق عريـة

  .IQH » بحجة قوية
ا آخـر حيلـل ًنجـد حنفيـ , )من القـرن الـسابعوهو حنفي  (يوقبل جالل الدين اخلباز

وألن «   :حيـث يقـول , وهو أبو بكـر الرسخـيس , ويبني سبب اشرتاط العدد يف الشهادة
 باحليـل ُ إىل التزوير واالشـتغالُ واملصري. قع باعتبار اهلمم املختلفة للناست إنام تاخلصوما

 زيادة العدد وتعيني لفظ  برشطالرشع حجة) أي الشهادة( فجعلها  .واألباطيل فيها ظاهر
  .IRH »  ملعنى احليل والتزوير فيهاًتقليال , الشهادة

فـإن  ــــلـدليل عنـد وجـود املنازعـة  أكثـر يف اٍأعنـي طلـب قـوة ــــوعىل هـذا األسـاس 
حتتاج إىل أدلة أكثر وأقـوى  , إذا كان فيها نزاع معترب , ية نفسهاملوالدعاوى العاألحكام 

 قد يكفـي يف مـسألة وقـد ال ًمثال ومن هنا فإن القياس  .مما لو مل يقع فيها نزاع وال معارضة
ًوخـصوصا تلـك  , لظنيـة وكـذلك سـائر األدلـة ا,  وكذلك خرب الواحد .أخرىيكفي يف 

اخلرب  نحتاج أن نضم إىل  . فإننا عند وقوع املنازعة واملعارضة .التي يكون رجحاهنا ضعيفا
 فـإذا  .وهكـذا...  ونحتاج أن نـضم إىل القيـاس االحتجـاج باملـصلحة , ًمثالأقوال الصحابة 

  .طت حجيتـهفـربام سـق , ومل جيد ما يقويه ويشد مـن عـضده , وجد الدليل يف طريقه منازعة
  . الدليل إذا تطرق إليه االحتامل سقط به االستدالل: ومن هنا قالوا

حيـث إنـه حيمـل عـىل متحـيص  ,  يف فائـدة اخلـالف العلمـي مهـامالنا جانبيظهر  هذاو
 Ä Å Æ Ç ﴿وامتحاهنا أمام كل مـا يعارضـها ويثـري النـزاع فيهـا  , األحكام واألدلة

È É ËÊ ﴾ ]١٧:الرعد[ . 
  .فلننتقل إليه , ا إىل ضابط آخر من ضوابط التقريب والتغليبوهذا يقودن

   
  

                                                 
 .١٩٦, ١٩٥ املغني يف أصول الفقه )1(
 .١/٣٣٤ أصول الرسخيس )2(
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سلم َيبقى عليه أن ي , إذا اجتاز الضوابط والقيود السابقة , العمل بالتقريب والتغليب
كـان  , قـوى فإن وجد هذا املعـارض األ, من وجود معارض له أقوى منه وأوىل باالعتبار

  .ومل يصح األخذ به , وبطل ذلك التغليب أو التقريب , العمل عليه
 ويف احلـالتني , أقـرب اقريبـوتأوإما أن يكون ظنا أقوى  , ًاواملعارض إما أن يكون يقين

  . والتقريب الذي هو أقربويقدم يف العمل اليقني والظن األقوى , يسقط اعتبار ما دونه
وإنــام يقــع فيهــا  , ا وال غبــار عليهــا مــن الناحيــة النظريــةوهــذه قاعــدة ال خــالف فيهــ
 ويقــع ذلــك إمــا بــسبب االخــتالف يف تقــدير األقــوى  .التجــاوز واملخالفــة عنــد التطبيــق

أو  , ا لـرأىًا ملـذهب أو انتـصارً وقـد يقـع تعـصب .ًوإمـا جهـال , ًوإما غفلـة , واألضعف
وينكـرون عـىل مـن  , ذا الـضابط وهلذا ما فتئ العلـامء يؤكـدون عـىل هـ .لغرض يف النفس

  .ويردونه إليه , خالفه
كام هو مشار إليـه  , هو بطالن األضعف باألقوى , ويرجع هذا الضابط إىل أساس واحد

هو ًتبعا النقسام املعارض األقوى إىل ما  ,  ولكن يمكن تقسيمه إىل شطرين .يف العنوان أعاله
  . وعىل هذا التقسيم أسري .وما ليس بيقني , يقني

 غايــةفــأمر يف  , فأمــا ســقوط األحكــام الظنيــة والتقريبيــة بثبــوت اليقــني عــىل خالفهــا
 وإنـام , يـنقض الظـن ألنـه أصـل IQH العلـم«   : قال أبو عبد اهللا املقـري .البداهة والوضوح

  .IRH»  فإذا وجد عىل خالفه بطل .جاز الظن عند تعذره
بـاب ذكـر مـا «   :هـو , جمـال معـنيويؤكد اخلطيب البغدادي هذه القاعدة مـن خـالل 

                                                 
 .اليقني: د بالعلم هنا املقصو)1(
 . من قواعده١٢٥ القاعدة )2(
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ال يقبل خرب الواحد يف «   :ومما قاله حتت هذا البابIQH » يقبل فيه خرب الواحد وما ال يقبل

 اجلـاري ِوالفعـل ,  املعلومـةِوالـسنة ,  القرآن الثابت املحكـمِوحكم , منافاة حكم العقل
  .IRH »  دليل مقطوع بهِّوكل , جمرى السنة

املراد هبا منافاة القضايا العقلية القطعية التـي ال يبقـى ف ,  الواحد للعقلفأما منافاة خرب
فـال اعتبـار هلـا يف  ,  أما ظنون العقل وقياسـاته االحتامليـة, فيها جمال للخطأ وال لالحتامل

 فـإذا كـان احلكـم العقـيل , ولو ادعى أصـحاهبا القطـع واليقـني , إبطال احلديث الصحيح
 بل إن هـذه املناقـضة تعـد مقياسـا ,  معهتناقضلواحد يسقط به إذا فإن خرب ا , قطعيا حقا

مثلهـا يف ذلـك مثـل مناقـضة القطعيـات  , من املقاييس التي يعرف هبـا احلـديث املوضـوع
  .ًااحلسية وغريها من األمور الثابتة يقين
اعـا منـذ أو ملا جرى العمل به إمج , أو للسنة املتواترة , وأما اخلرب املنايف للقرآن الكريم

 مـن عالمـات ًأيـضاوهـذا  ,  مـردود بـال خـالفــ عند تعذر اجلمع ــفهو  , العرص األول
  .قَّأو عىل األقل من عالمات الغلط املحق , الوضع

فمثلـه يقـال مـن بـاب أوىل يف القيـاس ونحـوه مـن األدلـة  , وإذا قيل هـذا يف احلـديث
  .ويقال يف عامة املسائل االجتهادية , الظنية
 ولكـن إذا .  رأينـا مـن قبـل أن هـالل رمـضان تقبـل رؤيتـه مـن شـخص واحـد :ًمثالف

 كالمـه نكـا ,  أو يـوم الـسابع والعـرشين اهلالل يوم الثامن والعرشينىأخربنا خمرب أنه رأ
 وكذلك الشأن إذا ثبت باحلساب الفلكي القطعـي اسـتحالة الرؤيـة  . إليهْتَفَتْلُا ال يًساقط

 فخرب الرؤية هنا يـسقط .  اهلالل يف ذلك اليومىخرب خمرب أنه رأفأ , يوم التاسع والعرشين
 . باملانع القطعي

وتصحيح مـا راج يف كتـب الفقـه  ,  النظر فيهاًعادةا إًومن القضايا التي أصبح مفروض
 فقد رويت عن أئمتنا وفقهائنا أقوال جتعل مدة احلمـل ,  أقىص مدة للحملقضية , بشأهنا

                                                 
 .٤٣٢ الكفاية )1(
 .٤٣٢ الكفاية )2(
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مـن  ,  ; بحيث تلـد املـرأة بعـد سـنتني أو نحوهـا أو أكثرمنهـا تصل إىل عدة سننيالرشعي

  . أومن وقت الطالق , وفاة الزوج أو غيابه
 والــسبعون الفــرق اخلــامس«   :وغ هلــذه األقــوال وهــو يبحــث عــن مــســــــقــال القــرايف 

وبـني قاعـدة  , يلحق بالغالـب مـن جنـسه , بني قاعدة الدائر بني النادر والغالب , واملائة
وقيـل  , ~وهـو قـول الـشافعي  , وقيل إىل أربع , ق األوالد باألزواج إىل مخس سننيحلاإ

  .»...   إىل سنتني:  وقال أبو حنيفة .  وكلها روايات عن مالك .إىل سبع سنني
عـىل مجلـة آثـار وحكايـات تتـضمن أن  , ويعتمد السادة العلامء أصحاب هذه األقـوال

بعـد  , ذكر حـاالت بعينهـا ولـد أصـحاهباُوتـ , نياحلمل قد يصل إىل كذا وكـذا مـن الـسن
  .!من احلمل , أو مخس سنوات , سنتني أو أربع سنوات

وبنــاء عــىل هــذه اآلثــار واحلكايــات اعتــرب الفقهــاء أن الــوالدة بعــد تــسعة أشــهر مــن 
وأن هناك حاالت اسـتثنائية قـد تتجـاوز التـسعة  , إنام هي احلالة العادية والغالبة , احلمل

كـام  ,  فرتددوا بني أن حيكموا بالغالب عىل الكل .أو حتى بسنوات , أخرىهور أشهر بش
ــسائل ــري مــن امل ــسألة وخطــورة  , هــي القاعــدة يف كث ــني أن يراعــوا حــساسية هــذه امل وب

اعتقـادا مـنهم  , فيفتحوا املجال لالعرتاف برشعية هـذه احلـاالت االسـتثنائية , انعكاسها
 مـا , رفـع التهمـة واحلـرج عـن النـاس فـامل أكثـرهم إىل . أن هلا وجودا حقيقيا عىل ندرتـه

  .فيها احلمل عدة سنني متد وشهادات عديدة تؤكد وجود حاالت يدامت أخبار
مــا علمــوه مــن قــصد الــرشيعة إىل الــسرت عــىل   عــىل هــذا التوجــهَوقــد شــجع الفقهــاء

  . بالزنىمةتهال  احتاملعراض والتضييق ما أمكن عىلاأل
ذهب الفقهاء إىل أن املـرأة التـي تلـد بعـد مـدة طويلـة تفـوق التـسعة  , ه هلذا كلاًاعتبار

أو مـن تـاريخ  , أو مـن تـاريخ وفـاة زوجهـا , من تـاريخ طالقهـا , وتفوق السنة , أشهر
 ثــم  .أو الغائــب , أو زوجهــا املتــوىف , ا منــسوبا إىل مطلقهــاًيكــون محلهــا رشعيــ , غيابــه

 وهو قد يصل إىل سبع سنني عند  . ما ذكره القرايفاختلفوا يف احلد األقىص لذلك عىل نحو
  .!بعضهم كام تقدم



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ RYP
أن ينـسب القـرايف هـذه التوسـعة يف مـدة  , فـإن األغـرب منـه , وإذا كان هذا مستغربا

  . وإىل اهللا سبحانه , احلمل إىل الشارع
فقـدم  , وقوع الزنى يف الوجود أكثر وأغلب من تـأخر احلمـل هـذه املـدة«  : ~قال 

يقـصد قاعـدة احلكـم عـىل ( ن مقتـىض تلـك القاعـدة ا وكـ. ههنا النادر يف الغالـب رعالشا
لكـن اهللا سـبحانه  , عمـال بالغالـب , جعل زنـى ال يلحـق بـالزوجـــُأن ي) النادر بالغالب

ا لبـاب ًوسـد , ا لألنـسابًا علـيهم وحفظـًا بعبـاده وسـرتًوتعاىل رشع حلوقه بـالزوج لطفـ
  .IQH » ثبوت الزنى
  !?تعاىل اهللا سبحانه وهوأين رشع ,  أين نص الشارع عىل هذاريأدفلست 

ا أقـوى حجـة َّ إن اهللا سبحانه قد أبطل هذا ونص عـىل خالفـه لكنـ :احلقيقة أننا إن قلنا
 ٌوال جيوز أن يكون محل«   : وهذا ما ذهب إليه ابن حزم رمحه اهللا حيث قال .اً رشدأقربو

 L M N  ﴿ : لقـول اهللا تعـاىل ,  أشهروال أقل من ستة , أكثر من تسعة أشهر
PO ﴾ ]١٥:األحقاف[  . 

 ﴾ ¥¦ ¤ £ ¢ ¡ ~� { | }  z﴿ : وقـــــال اهللا تعـــــاىل
فقد قـال الباطـل  , اً يكون أكثر من ثالثني شهرًفصاالفمن ادعى أن محال و , ]٢٣٣:البقرة[

  .IRH » اًجهار ورد كالم اهللا  , واملحال
لـسنتني كايـات املعتمـدة عنـد القـائلني باحلمـل وقد استعرض ابن حزم الروايات واحل

َوبني , إىل سبع سنني , وأربع سنني   :قـال أبـو حممـد«   : ثم قـال ,  سقوطها وسقوط رواهتاَّ
وال جيـوز  , وال يعـرف مـن هـو , راجعـة إىل مـن ال يـصدق , وكل هـذه أخبـار مكذوبـة
  .ISH» احلكم يف دين اهللا بمثل هذا

فإننا اليوم أصبحنا أكثر فأكثر عىل  ,  بعض العذر فيام ذهبوا إليهًقدياموإذا كان لفقهائنا 
                                                 

 .١٧٥الفرق  ,  الفروق)1(
 . ٧/٣١٦ املحىل )2(
 .٧/٣١٧ املحىل )3(
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 ــــ كـام يف غريهـا ــــ بفـضل تقـدم األبحـاث والدراسـات يف هـذه القـضية  .بينة من األمـر

  .وبفضل تقدم وسائل الفحص والكشف واملراقبة
 التــي  . الــدكتورة عائــشة فــضيلوحــة أطر :ومــن األبحــاث التــي أجريــت يف املوضــوع

 آخر حيض قبل بدايةا من ًاعتبار , فوجدت أن مدد احلمل , مائة حالة والدةفيها درست 
  .)أي ثامنية أشهر وعرشة أيـام(ا ًن يومن ومخسوترتاوح بني أمد أدنى هو مائتا , IQH احلمل

ومتوسـط هـذه  , )أي عرشة أشـهر وعـرشة أيـام(وأمد أقىص هو ثالثامئة يوم وعرشة أيام 
  .)أي تسعة أشهر وأحد عرش يوما ونصف يوم) ( يوم٢٨١.٤٣ (: املدد هو

التــي  , ةرومعلــوم أن دراســة مائــة حالــة محــل ال تكفــي لنفــي احلــاالت الــشاذة والنــاد
والتـي يمكـن أن تـصل يف اعتقـاد  , ويعتقدها كثري من الناس إىل اليوم , افرتضها الفقهاء

ن دراسـات وأبحـاث ال  غري أن هذه الدراسة ليست سوى واحـدة مـ .البعض إىل سنوات
هـي دائـرة  ,  وكلها تصب يف دائرة واحدة معينة .أجريت يف عدد من بلدان العامل , حتىص

   .التسعة أشهر وما قارهبا زيادة أو نقصا
) وأستاذة بكلية طـب الربـاط , وهي طبيبة متخصصة(وقد اعتمدت األستاذة الباحثة 

 منهـا  .ا من احلـاالت املدروسـةًآالفشملت  , أخرىاعتمدت يف بحثها عىل نتائج أبحاث 
فرتاوحـت مـدد ) وهو مجـاع وحيـد(دراسة اختذت منطلق احلساب تاريخ اجلامع املخصب 

ومائتني وتـسعة وسـبعني يومـا ) ثامنية أشهر ويومني(احلمل بني مائتني واثنني وستني يوما 
  .)تسعة أشهر وتسعة أيام(

كـان متوسـط احلمـل فيهـا  ,  ودقيقـةدراسة واسعة , ومن أهم الدراسات التي ذكرهتا
 ـــــوكانت أقىص مدة محـل فيهـا ) تسعة أشهر إال أربعة أيام(هو مائتان وستة وستون يوما 

   .IRH هي عرشة أشهرــــوهذا هو موضوعنا 
                                                 

 حساب مدة احلمل من بدء احليض األخري يعطى زيادة بنحو أسبوعني عن املدة احلقيقية للحمل كـام )1(
 .والنضباطه ,  اعتمدته لسهولة معرفتهلكن الباحثة , ال خيفى

ــا)2( ــني يوم ــشهر ثالث ــون ال ــد ك ــا تعتم ــصاءات كله ــذه اإلح ــشهور .  ه ــذنا احلــساب بال ــن إذا أخ لك
 .ستزاد إىل الشهور املذكورة) مخسة أو ستة (فإن بضعة أيام  , القمرية
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ء احلساب كوهنا اختذت موعد بد من ــــ باإلضافة إىل سعتها ــــ تأيتودقة هذه الدراسة 

 وهـذا الوقـت هـو  .املوافق أو املقارب ملوعد اجلامع املنـتج , رأةهو وقت التبويض لدى امل
  .IQH  للحملقيقيالوقت احل

حالــة خــرص الــثامر للزكــاة  , ومــن احلــاالت التــي يبطــل فيهــا الظــن بحــصول اليقــني
   .وغريها

ثـم ضـبطت الـثامر  , وأدى الزكـاة بنـاء عـىل اخلـرص , فإذا خرصت الـثامر عـىل أحـد
ألن الزيـادة  , لزمـه أن يزكـي مـا زاد , وجدت أكثر ممـا تقـدر بـاخلرصبالكيل أو الوزن ف

  .IRH فسقط التعويل عىل اخلرص , اًا يقينيًثبتت ثبوت
وخاصـة نـسخ مـا  , ومن القضايا العلمية التي ترد يف هذا السياق بعض قضايا النـسخ

يف هـذا  وخالصـة األمـر وصـوابه  .ومنـه نـسخ املتـواتر باآلحـاد , ظنـيهو قطعي بام هـو 
ــور , املوضــوع ــه مجه ــا علي ــو م ــي ه ــسخه الظن ــي ال ين ــن أن القطع ــال  .األصــوليني م  ق
? األكثـرون عـىل  نسخ الكتاب والسنة املتواترة بخرب الواحد هل جيـوز أوال«   :القسطالين

  .ISH » ألن املقطوع ال يزول باملظنون , املنع
 ـــــشـاملة  معمقـة سخ دراسـة وهو ممن درسوا موضوع النــــوقال الدكتور مصطفى زيد 

ومل جيز بأي  ,  يف قطعيتهوجب أن يكون ناسخه مثله , اًفإن كان احلكم املنسوخ قطعي«  : قال
  .اًحال أن يكون ظني

ــ  ألن األقــوى ينــسخ  .ا جــاز أن يكــون ناســخه مثلــه يف الظنيــةًوإذا كــان املنــسوخ ظني
  .ITH» األضعف وال عكس

ما يعتقـده النـصارى مـن صـلب  ,  بمعارضة املقطوع به املظنون الذي يبطلأمثلةومن 
                                                 

 La durée ١٩٨٥ ســنة – ٤٧٨أطروحــة الــدكتورة فــضىل بكليــة الطــب بالربــاط بــرقم : ر ظــ ان)1(
moyenne de la grossesse normale (A propos de 100 cas ( ٦٨ إىل ٥٦ص.  

 .١/٣٠٧الكايف البن عبد الرب :  انظر )2(
 .١٠/٢٨٩ إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري )3(
 .١/٢٠٣ النسخ يف القرآن الكريم )4(
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  .F بن مريمااملسيح عيسى 

بحيـث يمكـن أن يعـد  , ويتداولونه يف كتبهم عىل نحـو مـستفيض , فهم يروون ذلك
وهذه  ,  ولكن هذا االعتقاد .قد يقرتب من القطع , ًقوياا ًمن قبيل املشهور الذي يفيد ظن

وهـو القـرآن  ,  لوجود معـارض مقطـوع بـهنالن مردوداباط ,  املستفيضة عندهمروايةال
 . ]١٥٧:النساء[ ﴾ i  j k l﴿  :الكريم الذي يقول

 مـن أصـول االجتهـاد ًكبريا ًأصال ُدَعُ القاعدة الشهرية التي ت :ومما يدخل يف هذا الباب
   .والقضاء واإلفتاء

كـن رفعـه وإبطالـه بـام ال يم , اًا قطعيً فكل ما ثبت ثبوت .اليقني ال يزول بالشك : وهي
ذه القاعـدة تطبيقـات  وهلـ .بل تسقط الشكوك والظنون به , يعرض له من شكوك وظنون

 . IQH عد الفقهيةت بذكرها وبياهنا كتب القوالفتك , ال حتىص
مــسألة حكــم  , ومــن املــسائل التــي طبــق فيهــا العلــامء قاعــدة نقــض الظنــي بــالقطعي

 عىل عدم نقض ًكثرياكون العلامء حيرصون  غم من? فبالر هل يمكن نقضه أم ال , القايض
ه لالجتهاد توعىل حرمة القايض وأهلي , لألحكامالثقة والنفاد حفاظا عىل  , أحكام القضاة

بالرغم من هذا فإهنم قـرروا  . . االجتهاد ال ينقض باالجتهاد :وألجل ذلك قالوا , والبت
  .ويعتـرب كـأن مل يكـن , حكمـه يـنقضفـإن  , اً قطعيًأن القايض إذا خالف يف حكمه دليال

  :وقد نظم أحدهم احلاالت التي ينقض فيها احلكم فقال
ــــة ــــا بأربع ــــاكم يوم ــــىض ح ــــرام إذا ق ــــتقض مــــن بعــــد إب ٌفــــاحلكم من
ٍخــــالف نــــص وإمجــــاع قاعــــدة ٍ ٍّ IRH ثـــــم قيـــــاس جـــــيل دون إهبـــــــــام ُ

ولـو كـان يف ذاتـه  , وال عمـل بـه , فال اعتبار لـه , وهكذا فكل ما يعارض القطعيات
ال « بل يصبح من قبيل قوهلم يف القاعـدة الفقهيـة  , وعليه شواهد ودالئل , ًقوياا ًيفيد ظن

  .ISH» عربة بالظن البني خطؤه
                                                 

 .٧٦ إىل ٥٠األشباه والنظائر للسيوطي ص :  انظر عىل سبيل املثال)1(
 .١٦١ إيضاح املسالك للونرشييس )2(
 .١٥٧ األشباه والنظائر للسيوطي )3(
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   . أقوى منه إذا عارضه ظنــــ مهام كانت درجته ومصدره ــــوكذلك الشأن يف كل ظن 

  .IQH » كالعلم مع الظن , الظن القوي مع ظن أضعف منه«   :قال أبو احلسني
فكذلك يسقط الظـن بتعارضـه مـع ظـن أقـوى  , فكام يسقط الظن بتعارضه مع اليقني

  .IRH » ًالضعيف يف معارضة القوي معدوم حكام«   : وهلذا قال الرسخيس .منه
ا ً فإن خرب الواحد العدل الـضابط يفيـد ظنـ .وأبدأ يف تطبيقات هذا القسم بخرب اآلحاد

   . فالعمل عليه واجب .ة املخرب به بصحًقويا
                   : قـال ابـن القـيم, فإن األمر خيتلـف ـــ ولو مل يكن يقينيا ـــولكن إذا عارضه ما هو أقوى منه 

  .ISH »  إنام يقبل خرب الواحد إذا مل يعارضه أقوى منهروايةويف ال« 
 ألن الـشذوذ عنـد علـامء . ومن هذا الباب جاء احلكم عىل بعـض األحاديـث بالـشذوذ

وقد يكون أكثر  ,  وقد يكون هذا األوثق واحدا .احلديث هو خمالفة الثقة ملن هو أوثق منه
فيحــصل  , التــي تزيــد قــوة الظــن بالــصحة ,  فــالعربة بزيــادة درجــة الوثــوق .مــن واحــد

  . وهلذا فاحلديث الشاذ يعد من الضعيف املردود .سقوط األضعفورجحان األقوى 
  , ملزيـد ضـبط , بـأرجح منـه) أي الراوي الثقـة(فإن خولف «   :حلافظ ابن حجرقال ا

ومقابلـه  , فالراجح يقال له املحفوظ , أو غري ذلك من وجوه الرتجيحات , أو كثرة عدد
  .ITH» الشاذ:  يقال له ــــ وهو املرجوح ــــ

حيث ) زيادة الثقة (ــ ب احلديث ينظر يف املسألة املعروفة عند أهلًأيضاومن هذا املنطلق 
لكن أحدهم يتفرد بزيادة مل ترد يف روايات  ,  حديث معنيروايةيشرتك عدد من الرواة يف 

فـرتفض  , ويف زيادتـه خاصـة , ا يف روايتـهًفهل يعد تفرده هبـذه الزيـادة مطعنـ , اآلخرين
  وترد? أم أن زيادته مقبولة مادام ثقة معدال?

                                                 
 .٢/٦٧٧ املعتمد )1(
 .٢/٢١٣ أصول الرسخيس )2(
 .١/٩٥عالم املوقعني إ )3(
 .٢٨ نزهة النظر برشح نخبة الفكر )4(
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وبني قبوهلا يف حاالت  , ًمطلقاوردها  , ًمطلقال الزيادة وقد اختلف العلامء ما بني قبو

هـو تعـارض  ,  والذي يعنيني من هذا اخلـالف ومـا يـدور حولـه مـن نقـاش .دون غريها
 فإن عارضها ما هـو أقـوى دخلـت  .أو عدم تعارضها مع ما هو أقوى ثبوتا منها , الزيادة

ا ملـا رواه مـن ًكان ما انفرد بـه خمالفـفإن «   : قال ابن الصالح .يف الشذوذ وسقط العمل هبا
  .IQH » كان ما انفرد به شاذا مردودا , هو أوىل منه باحلفظ لذلك وأضبط

 مـن غـري ًمطلقـاواشتهر عن مجع مـن العلـامء القـول بقبـول الزيـادة «   :وقال ابن حجر
  .اً ذلك عن طريق املحدثني الذي يشرتطون يف الصحيح أال يكون شاذتأتى وال ي .تفصيل

  .IRH» منه ثم يفرسون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق
أو  ,  حــاالت تعــارض األصــل والغالــب :ومــن املــسائل التــي تنــدرج يف هــذا البــاب

 واملـراد باألصـل هنـا احلالـة األصـلية األوىل التـي كـان عليهـا  .تعارض األصـل والظـاهر
  .أ عليهـا التحـوالت أو اخلـروق فهذه احلالة األصـلية قـد تطـر .اليشء أو الفعل أو احلكم

وحتى يصبح ظاهر األمر هـو  , وقد تكثر هذه اخلروق املخالفة لألصل حتى تصبح غالبة
فادعــاه الــزوج  ,  إذا اختلــف الــزوج والزوجــة يف قــبض املهــر :ًمــثال ف .خــالف األصــل
 ولكـن  .ألنه احلالة األوىل التي كان عليها األمر ,  فاألصل عدم القبض .وأنكرته الزوجة

أو عنـد  , رد اجلاري عليه العمل هو تسليم الصداق قبل الدخولَّهم املطُعرف ٍكنا يف بلدإذا 
بأهنـا مل  , أو بعـد الـدخول , فإن إدعاء الزوجة بعـد مـدة مـن العقـد , التعاقد عىل الزواج

 فاألصـل  .تقبض مهرها من زوجها جيعل دعواهـا واقعـة بـني تعـارض األصـل والغالـب
  . للقبضيؤيد الزوج املدعيالعريف  لغالبوا , ؤيدهاي

اد بـه يـر  والظـاهر قـد .أو األصل والظـاهر , فهذا هو املراد بتعارض األصل والغالب
ويف هـذه احلالـة  , كـام يف املثـال املـذكور , احلالة التي أصبحت غالبة عىل خـالف األصـل

 للنــاس  وقــد يــراد بــه الظــاهر الــذي يظهــر .يكــون الغالــب والظــاهر بمعنــى واحــد
 وقــد يــراد بــه مــا دل عليــه دليــل . دون أن يــروا مــا إن كــان باطنــه كــذلك , ويرونــه

                                                 
 .٧٠ علوم احلديث )1(
 .٢٧ نزهة النظر )2(
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  .أو إقرار املقر , كشهادة الشهود , ظاهري

 وقـد يـصيب  .هو يف الغالب حكـم بالظـاهر ال غـري , وبالشهادات , فاحلكم باإلقرار
 يكـون يف الغالـب عـىل فإنـه , وعليه دالئل قوية , ًقويا ولكن الظهور إذا كان  .وقد خيطئ
 ًأيـضا ومـن هنـا  . ومن هنا يـستمد حجيتـه ورشعيتـه . احلقيقةقفوأي عىل  , وفق الباطن

ــ , يكــون الظــاهر والغالــب راجعــني إىل أســاس واحــد   .اًهــو أهنــام يفيــدان احلقيقــة غالب
مـد كـان عليـه أن يعت , واإلنسان إذا مل جيد وسيلة متكنه من معرفة احلقيقة دائام وبال ختلف

  . كان اعتبار الغالب والظاهراهذل ف .اًالوسيلة التي متكنه من معرفة احلقيقة غالب
مـع أصـل معـروف يف  , هـو حالـة تعـارض الغالـب أو الظـاهر , غري أن ما نحـن فيـه

املعـارض لـه? أم  ,  ظـاهر األمـر وغالـب احلـالجاهلفهل نتمسك باألصل ونت , املسألة
احلقيقــة أن الــصواب لــيس هــو  ? صــل قــد انــتقض هبــامنتبــع الظــاهر والغالــب ونعتــرب األ

وبـني اتبـاع  , مع إهدار الغالب والظاهر , االختيار املطلق بني اعتامد األصل والتمسك به
 بل الصواب هو التفصيل والنظـر يف كـل  .الظاهر والغالب إذا أصبحا عىل خالف األصل

التي يعطيهـا كـل مـن األصـل هو قوة الظن  ,  وأساس االعتبار واإلهدار, حالة عىل حدة
   .والظاهر

              : قـالـــــ عـامل الظـاهرإعـامل األصـل وإ بعد أن ذكـر تـردد العلـامء بـني ــــقال السيوطي 
أو أصــل  , نأصــال إذا تعــارض  :والــصواب يف الــضابط مــا حــرره ابــن الــصالح فقــال« 

 يف الـراجح فهـي َدِّدُرُإن تـفـ , كام يف تعارض الدليلني , وجب النظر يف الرتجيح , وظاهر
وإن تـرجح دليـل أصـل  , الظاهر حكم به بال خالفح دليل وإن ترج , IQH مسائل القولني

 .IRH » حكم به بال خالف
 فبـالرغم مـن كـون األصـل , املهم عندي أن العمـل جيـري عـىل األقـوى مـن الـدليلني

                                                 
وتكـــون قـــوة كـــل مـــنهام مقاربـــة أو مكافئـــة  ,  أي أن املـــسائل التـــي يتنازعهـــا األصـــل والظـــاهر)1(

أحـدمها يعتمــد  , فهــي التـي يكـون فيهـا قـوالن , بحيـث يـرتدد النـاظرون يف الرتجـيح , لألخـرى
 .واآلخر يعتمد األصل , الظاهر

 .٦٤ األشباه والنظائر )2(
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الـب حجـة يف مواضـع  وبالرغم من كـون الغ, فقد يسقط التمسك به لقوة الظاهر , حجة
ويـستمر التمـسك  , فيلغـى وهيـدر ,  قـوة األصـل املعـارض لـهىفإنه قـد ال يقـو , كثرية

  .باألصل
 اهـل التي جرى فيها اخلالف بسبب ميل البعض إىل التمسك باألصل وجتمثلةومن األ

ثـم ترفـع الـدعوى ضـده  ,  مسألة الزوجة تعيش مع زوجهـا سـنني :أو العكس , الغالب
 فينكـر الـزوج  .اكبـريمما يوجب يف ذمته مبلغا  ,  مل ينفق عليها طيلة تلك السننيمدعية أنه
 لكـن .  مـنهام بينـة عـىل مـا يقـولٍّ ولـيس ألي. ً أنه كان ينفق عليهـا دائـامويدعي , دعواها

  . والزوج معه الظاهر والغالب. داءهو عدم األ , الزوجة معها األصل
عد طول مقامها مع الزوج أنـه مل يوصـلها النفقـة إذا ادعت الزوجة ب«  : قال ابن رجب

ألن األصــل  ,  القــول قوهلــا مــع يمينهــا:IQHفقــال األصــحاب  , الواجبــة وال املكــسورة
  .IRH » عادة واختبار الشيخ تقي الدين الرجوع إىل ال. ًجدا تبعد ذلك عادةمع أن ال , معها

 تقـديم الغالـب يمما يعنـ , عادةالوإذا كان الشيخ تقي الدين ابن تيمية قد اختار حتكيم 
هـذا االختيـار  يفإن تلميذه ابن القـيم قـد مـىض يف تبنـ , ا لألصحابًخالف , عىل األصل

إغاثـة اللهفـان مـن مـصايد ( وذلـك يف كتابـه .  قويـةوالدفاع عنه باسـتامتة بالغـة وعارضـة
ا الواقـع أن يـسمع دعـوى يكـذهب , حتى اعتـرب أنـه ال جيـوز للقـايض أو احلـاكم) الشيطان

حرض ــُفال ي , وال جيوز له أن يشجع أصحاب مثل هذه الدعاوى املنكرة , وينفيها العرف
 . فهِّاملدعى عليه وال حيل

 أن يقبل قول املرأة أهنا هي التي كانت تنفق عىل نفـسها َ احلاكمُكيف يسع«  : ~قال 
وال يقبـل  , عكـسها املطـردة بًعـادةمـع شـهادة العـرف وال , وتكسو نفسها هذه املدة كلها

ــه هــو الــذي كــان ينفــق عليهــا ويكــسوها  عــادةمــع شــهادة العــرف وال , قــول الــزوج أن
يــدخل إىل بيتــه الطعــام والــرشاب  أنــه كــل وقــت ُ: ومــشاهدة اجلــريان وغــريهم لــه , لــه

                                                 
 . يريد احلنابلة)1(
 .٣٤٠ القواعد )2(
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  .IQH » والفاكهة وغري ذلك?

 عىل كل بحيث يتعني ,  عظيمءوذكر أن اعتامد قول الزوجة جيعل األزواج كلهم يف بال
ــرة ــوم بك ــل ي ــشهود ك ــأيت بال ــنهم أن ي ــد م ــشياًواح ــة  ,  وع ــه بنفق ــىل قيام ــشهدهم ع لي

ــه ــضت , زوجت ــنني م ــة س ــه بنفق ــوم تطالب ــوم ذات ي ــى ال تق ــزواج  .حت ــدم لل ــذا ه  وه
ــة  , ومقاصــده ــودة والثق ــة وامل ــوم عــىل األلف ــي جيــب أن تق ــة الت ــاة الزوجي ــساد للحي وإف

  .واملعارشة باملعروف
هو قول مالك  , وإبطال دعوى الزوجة ,  يف هذه املسألةعادةأن حتكيم الوبعد أن ذكر 
وال نعتقـد  , وقوهلم هو الـصواب واحلـق الـذي نـدين اهللا بـه«   :قال , وفقهاء أهل املدينة

  .IRH » سواه
وهـو أن يكـون رجـل حتـت يـده دار  , آخر هلـذه املـسألة ًاثم نقل عن أصحاب مالك نظري

  .وينـسبها لنفـسه وملكـه ,  والـسكنىلـة بالبنـاء واهلـدم واإلجـارةيترصف فيها لـسنني طوي
ثـم فجـأة  , لكوال مانع يمنعه من ذ , وال يتكلم بيشء , ورجل آخر حارض يرى ويسمع

  . عىل ملكيته هلاًوأن له بينة ,  أن الدار دارهيقوم فيدعي
 ُّرَقـُ وت, زعومـةوال يلتفـت إىل بينتـه امل , ًأصـال هـذه الـدعوى ال تـسمع  :فعند املالكيـة

  .الدار بيد حائزها املترصف فيها
أما ملاذا هـذه االختيـار يف هـذين املثـالني ونظائرمهـا? ومـا هـو أساسـه? فهـذا مـا أريـد 

أن «   :هـو ,  ابـن القـيمورس ذلـك كـام بينـه , إذ هو جوهر القضية عنـدي , صول إليهالو
أو شـاهد  , ستفاد مـن شـاهدينالظن املستفاد من هـذا الظـاهر أقـوى بكثـري مـن الظـن املـ

 إىل أقـربهـو ف , قطـع بـهُإن مل ي , والظـاهر القـوي , ISH أو الرد , أو جمرد نكول , ويمني
  .ITH » القطع

                                                 
 .٢/٥٦ إغاثة اللهفان )1(
 .٢/٥٧ إغاثة اللهفان )2(
 . أي رد اليمني عىل املدعي بعد نكول املدعى عليه)3(
 .٢/٥٩ إغاثة اللهفان )4(
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ــــذا ــــض البينــــات , وهك ا ًولــــزوم العمــــل رشعــــ , فبــــالرغم مــــن حجيــــة بع
 أقـوى إذا عارضـها مـا هـو , ُّفإهنا تسقط وترد , والشاهد واليمني , كالشاهدين , بمقتضاها

  .منها
فيتعــني البنــاء عــىل  , الت والتقــديراتام أن تتعــارض االحــت :ًأيــضاومــن هــذا القبيــل 
 وقـد صـاغ املقـري هـذه املـسألة صـياغة رياضـية , اًواألكثر سـند , اًاالحتامل األكثر ورود

ثـم  , ا مما حيصل عىل تقـدير واحـدً وجودأقرب , IQHما حيصل عىل تقديرين«  : ~فقال 
  .IRH » اصعد كذلك

فهـل نعتـرب  , من املاءISH  إذا رشبت اجلاللة :وهو , ويتضح قصده باملثال الذي أعطاه
  :الت الواردةامسته أم ال? لنستعرض االحتَّأهنا نج
  .ها طاهرُمَفَف , ن تكون مل تتناول نجاسة يف ذلك اليوممن املحتمل أــ ١
 . لسبب أو آلخر ,  باملرةولكن زالت من فمها , من املحتمل أهنا استعملتهاــ ٢
  .ولكنها مل تالق املاء , من املحتمل أن النجاسة كانت بفمهاــ ٣
  .وأهنا القت املاء , من املحتمل أهنا كانت بفمها نجاسةــ ٤

 نبنـيوالقول بنجاسته ي ,  من أربعةاحتامالت عىل ثالثة نبنيفالقول بعدم نجاسة املاء ي
تامل ح فـاال.  عىل واحـداحتامالت تغليب ثالثة نطقي امل ومن .عىل احتامل واحد من أربعة

  .الرابع ضعيف مرتوك
قـول حجية وقد سبق أن رأينا كيف أن ابن القيم استعمل هذا املنطق نفسه يف تصحيح 

ا يف مخــسة ًيكــون صــواب , صحايب يف قــول الــاحــتامالتحيــث ذكــر ســتة  , صحايبالــ
إال أن  , احـتامالتامل الواحد أمام مخـسة فيسقط االحت , ITH ويكون خطأ يف واحد , منها

                                                 
 .أو عىل احتاملني ,  أي ما يبنى إمكان حصوله عىل افرتاضني)1(
 .١٣ القاعدة )2(
 .احليوان الذي يأكل النجاسة : اجلاللة )3(
 .٤/١٨٤عالم املوقعني إ:  انظر)4(
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  .يثبت بام هو أقوى

 ًكثريانجده  , حتامالت االالذي يمكن تسميته بقانون تغالب , ستداليلوهذا القانون اال
 من ذلك أن الشاطبي اعتمد عليه وهو يناقش بعض  .يف استدالالت الفقهاء واألصوليني

 م?األحاديث الواردة يف شأن قيام الناس لبعضه
 يكـن يف ملألن هذا العمـل  , فالشاطبي يرى عدم مرشوعية قيام الناس بعضهم لبعض

إذا أقبـل F فقـد كـانوا ال يقومـون لرسـول اهللا« ومل يكـن يف الـصحابة خاصـة  , السلف
 عن عمر بن عبـد العزيـز أنـه ملـا حتى روي , به املجلس وكان جيلس حيث ينتهي  .عليهم
وإنـام يقـوم  , وإن تقعـدوا نقعـد , ْمُقـَ إن تقومـوا ن :فقـال , خلف قاموا له يف املجلسُاست

  .IQH» الناس لرب العاملني
وبام أن من يقولون بجواز القيام يستدلون ببعض األحاديث املروية يف هذا الـشأن فقـد 

جلعفــــر بــــن أيب F وخاصــــة منهــــا قيامــــه , تعــــرض الــــشاطبي لتلــــك األحاديــــث
 أن هذين اخلـربين مرجـوحني بـام ً فبني أوال .ISHعاذ وقيام الصحابة لسعد بن م , IRHطالب

 ثم  .اًوحال الصحابة مع رسول اهللا خصوص , ًعموماتقدم ذكره يف حال السلف الصالح 
 عــدة تــرد يف احــتامالتفــإن  , ومل نقــف عنــد ظاهرمهــا , بــني أن اخلــربين إن تأملنــا فــيهام

  .معنامها ومغزامها
إن محلنـاه  , ITH » قومـوا لـسيدكم «: وقولـه  , بن عمهجلعفر اF فقيامه«   :الشاطبيقال 

                                                 
 .٣/٦٤ املوافقات )1(
قام إليه النبي وقبـل  , Fوأتى النبي  , ملا عاد من احلبشة مفاده أن جعفر بن أيب طالب  هذا اخلرب )2(

أخرجـه  «: وقال حمققا الكتاب شعيب وعبد القـادر األرنـاؤوط, ) ٣/٣٣٣ زاد املعاد  :انظر(جبهته 
 . »  وسنده ضعيف٨ و ٧الطرباين يف األوسط والصغري ص 

                       Fبعــث إليــه النبــي  , يف شــأن بنــى قريظــة ن معــاذ  ملــا وقــع االتفــاق عــىل حتكــيم ســعد بــ)3(
                واحلـديث متفـق» قومـوا إىل سـيدكم « :لألنـصار Fفقال النبي  , فأتى راكبا عىل محار , إىل املدينة

 . عليه
 . »  سيدكمإىل «: ولفظه يف الصحيحني وسنن أيب داود ,  » لسيدكم «:  هكذا أورده الشاطبي )4(
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   .فاألوىل خالفه ملا تقدم , عىل ظاهره

  : حمتمالهوإن نظرنا فيه وجدنا
  .أن يكون القيام عىل وجه االحرتام والتعظيمــ ١
  .أو عىل وجه آخر من املبادرة إىل اللقاء لشوق جيده القائم للمقوم لهــ ٢
  .ملجلس حتى جيد موضعا للقعودأو ليفسح له يف اــ ٣
  .أو لإلعانة عىل معنى من املعاينــ ٤
 . »...  أو لغري ذلك مما حيتملــ ٥

 .IQH » لبنا بالوقوف مع العمل املستمرُط , وإذا احتمل املوضع«   :قال
ا مـنهم ًتعبـري , ومعنى هذا أن االستدالل باخلربين عـىل مـرشوعية قيـام النـاس ألحـدهم

 كثـرية احـتامالتإنام هو االستدالل باحتامل واحـد تعارضـه  ,  التعظيم واالحرتامبالقيام عىل
 بام عرف واسـتمر عليـه العمـل خرى األحتامالت وتتأيد اال. متنع هذا الفهم وهذا االستدالل

  .يف السلف من منع القيام
 بـني هـذه الطريقـة يف االسـتدالل عنـد علامئنـاهـذا ألوإنام أوردت اسـتدالل الـشاطبي 

بحيــث يـسقط االحـتامل الــذي تعارضـه يف الكفــة  , » حـتامالتتغالــب اال« وهـي طريقـة 
  .احتامالت عدة خرىاأل

وأما ما قصد إليه الشاطبي من إبطال االسـتدالل بـاخلربين عـىل مـرشوعية القيـام فهـو 
وهـو التمـسك باحلـديث الـصحيح الـرصيح  ,  وأقـوىأقـربعندي ثابت من وجـه آخـر 

 خـرج معاويـة  :عن أيب جملز قـال) كالمها يف كتاب األدب(د والرتمذي الذي رواه أبو داو
  :فقال معاويـة البـن عـامر , فقام ابن عامر وجلس ابن الزبري , عىل ابن الزبري وابن عامر

من أحب أن يتمثل الرجال لـه قيامـا فليتبـوأ « : يقولF فإين سمعت رسول اهللا , اجلس
 . » مقعده من النار

                                                 
 .٦٥−٣/٦٤ املوافقات )1(
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 مل يكــن شــخص أحــب  :قــال عــن أنـس ) ًأيــضايف كتــاب األدب (وروى الرتمـذي 
  .وكانوا إذا رأوه مل يقوموا ملا يعلمون من كراهيته لذلك :  قال.F إليهم من رسول اهللا

وهـو القيـام للـسالم  , ًجدا ثم إن معناه واضح  .فيكفيه ضعفه , أما خرب القيام جلعفر
 عـن القيـام املتحـدث متامـا وهـذا القيـام خمتلـف  . وهذا أمر ال يليق بـه إال القيـام .والعناق

  .ا للتبجيل والتعظيمًإظهار , وهو القيام املجرد , عنه
فلو أن اإلمام الشاطبي أورده بلفظـه كـام هـو يف الـصحيحني  , وأما خرب سعد بن معاذ

 فالقيـام إليـه . شـكال واتـضح املقـصودالرتفع اإل , بحرف إىل » قوموا إىل سيدكم« وهو 
   . وموضوع النزاع هو القيام للشخص ال القيام إليه .لقيام لهغري ا

 D E F  ﴿  :كام يف قوله تعـاىل , والذهاب إليه , والقيام إىل أحد يعنى القيام عنده
G ﴾ ]٦:املائدة[ , ﴿n  o p    q ﴾ ]١٤٢:النساء[ . 

 ام وسببهما يفرس هذا القي , كام هي يف كتب احلديث والسرية , عىل أن يف سياق القصة
 يف غـزوة اخلنـدق ـــــذراعـه أصيب برمح يف  , اًا مريضً وذلك أن سعد بن معاذ كان جرحي.

وتــسميه العــرب عــرق  ,  باألكحــل ويف مكــان خطــري مــن ذراعــه وهــو العــرق املــسمىــــــ
مل يكـن  ا ً ومعنـى هـذا أن سـعد .ألنه العرق الذي قد تـؤدي إصـابته إىل املـوت , احلياة
خصوصا وأن الركـوب والنـزول حيتاجـان إىل  , النزول عنهاب دابته وال عىل ا عىل ركوًقادر
 وقـد كـان  .ًعمومـا مـؤثرا عـىل صـحته ـــــ ال شـك ــــ وقد كان اجلرح  .تكاء واإلمساكاال

 كـان يـرشف عـىل معاجلتـه وتفقـد حالتـه الـصحية بنفـسه دقـ ف .ًمتامـايعلم ذلك F النبي
ــة ــسجده باملدين ــث رض , وبم َحي ــه َ ــسجدب ل ــرض بامل ــذا الغ ــة خاصــة هل ــام يف  , خيم ك

 . الصحيحني
 ويف هـذا احلالـة يوضـع  . قريظـةي به عليها من املدينة إىل بنـجيءي احلالة التي هفهذه 

 . » قوموا إىل سيدكم«  :F ويفهم قوله
وإنزالـــه عـــن  , قـــصد العنايـــة بـــه , فاملقـــام يقتـــيض القيـــام إىل هـــذا الوافـــد اجلليـــل

 .  إىل مكان جلوسهواألخذ به , مركبه
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انتهى فلام «   :)زاد املعاد( ما جاء يف ــــ إن كان مازال بحاجة إىل تأكيد ــــومما يؤكد هذا 

 . IQH »...  فلام أنزلوه قالوا , » قوموا إىل سيدكم «  :قال للصحابةF سعد إىل النبي
وذلـك  ,  فقـطوإنام كان هـذا العمـل مـن بعـض الـصحابة ,  فقد قاموا إليه لينزلوهً إذا

ال أن الصحابة مجيعـا قـد  ,  فقد يكون قام إليه ثالثة أو أربعة أو نحو ذلك .حسب احلاجة
لقـصة وال مـن اوال يـوحي بـه يشء مـن سـياق  ,  فهذا ال خيطـر عـىل البـال .ا لهًمتثلوا قيام
خـذ عــن الفــرس ُالــذي أ , لواقــع املنحـرف املعــيشا وإنــام الـذي يــوحي بــه هـو  .ألفاظهـا
  .ثم فرض عىل املسلمني , والروم

ال لغـرض  , فإن القول بمرشوعية قيام العبـاد لبعـضهم , وبجميع املقاييس , وهكذا
وال أن  , هال يمكـن أن يثبـت ال بنفـس ,  سـاقطٍقـول واه , ًسوى القيـام إظهـارا للتعظـيم

ع ومـ ,F وهو ما كان عليه العمل عند الصحابة مع رسـول اهللا , يصمد أمام معارضه القوي
 عن كـون القيـام ًفضال هذا  .ًعموماوما كان عليه السلف الصالح  , بعضهم ومع أمرائهم
فال يكون إال اهللا  , هو كالركوع والسجودف , د هبا الباري سبحانهَبْعُهو من الشعائر التي ي

  .يف قوله املتقدم  أشار إىل ذلك عمر بن عبد العزيز كام , تعاىل
ال عـربة بالداللـة يف  «  :القاعـدة الفقهيـة القائلـة , ًأيـضا ومما يندرج حتت هذا الضابط

ــــة التــــرصيح ــــإن بعــــض الكنايــــات ,  وهكــــذا .IRH» مقابل أو  , أو اإلشــــارات , ف
تـسقط داللتهـا  ,  عن معـان معينـةًعادةأو غريها من العالمات التي يعرب هبا  , الترصفات

  .لدالالت الضمنية ألن الترصيح أقوى من تلك ا .إذا وجد الترصيح بخالفها
يــدل عــىل  ,  بفــالنفــسكوت البكــر أو تبــسمها عنــد إخبارهــا مــن قبــل وليهــا بــالتزويج

ثــر ذلــك إأو  , عيــد ذلــكُ ولكنهــا إذا رصحــت ب, ا إلحراجهــاً بــه جتنبــىَفــَتْكُوي , رضــاها
ومقـدما عـىل تبـسمها  , كان تـرصحيها مقـدما عـىل صـمتها ألول وهلـة , مبارشة برفضها
  .رها ورضاهاالدال عىل رسو

ومنهــا ســكوت البــائع عــىل قيــام املــشرتى بحيــازة املبيــع والــرشوع يف اســتعامله قبــل أداء 
                                                 

 .٣/١٣٤ زاد املعاد )1(
 . وهي القاعدة الثانية عرشة من قواعد جملة األحكام العدلية)2(
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 ولكـن إذا  .وأنـه ال يـشرتطه لتـسليم املبيـع , فإنه يدل عىل موافقته عىل تأجيـل األداء , الثمن

  .IQH  فال عربة بالداللة .بأن الثمن حال معجل , أو معها , كان هناك ترصيح قبل احليازة

                                                 
للـشيخ أمحـد الزرقـا ص ) رشح القواعـد الفقهيـة(يف  , ً انظر مزيدا من األمثلة التطبيقية هلذه القاعدة)1(

٩٤−٩١. 
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 االعتـداد بـام كـان  :أن مـن صـور التقريـب , قدمت يف الباب األول مـن هـذا البحـث
أو  , ًسـواء كـان ذلـك فعـال ,  األصـل التـامَه اعتبـارُواعتبـار ,  من األصل املطلوبًقريبا
 . ًأو صفة , ًاأو زمن , ًاأو عدد , ًاعين

إذا كان مطلوبا فعله أو  , يالزمنالقدرأو  , أو الصفة , أو العدد , اليشءو أ , فالفعل
 عـىل نحـو قريـب مـن األصـل ,  بـهيءأو ج , فجاء , اجتنابه عىل نحو معني أو قدر معني

 والقاعـدة يف . اً وجمزئـًكافيـا ي التقريب احلصولرب عىل هذاُاعت , والوجه املحدد , املطلوب
ولكنـه يعتـرب  ,  ويف هذا جتوز ال خيفـى. )هَى حكمَعطيرب اليشء ما قا( هذا الباب هي أن

   .ا من التيسري الذي تتسم به الرشيعة اإلسالميةًرضب
مـن أصـله? ومـا هـي  » ًقريبـا«  الـيشء ُّ متـى يعـد :هـو , أو اإلشكال ,  السؤالولكن

  .التي جتعل القريب يقوم مقام أصله? , بدرجة القرب أو التقري
 فكل ما نجد الفقهـاء  .ذه معضلة ال ضابط هلا عىل وجه التعيني والتحديداحلقيقة أن ه

القليـل ال  , الـنقص اليـسري مغتفـر ,  اليـسري معفـو عنـه: يرددونه هو مثل هـذه العبـارات
ــؤثر ــذلك األ...  القليــل مــع الكثــري كالعــدم , ي ــةوقــد نجــدهم يــرضبون ل ــة مثل  املختلف

 عنـه فـىمعني أو نـسبة عدديـة معينـة ملـا يغتفـر ويعحد  هلم وضع تأتىدون أن ي , املتفاوتة
 بـل نجـدهم أحيانـا يـرصحون أن هـذا  .من النقص اليسري واخللل القليـل , ويتجاوز عنه

وذهب املرصيون مـن أصـحاب «   : يقولــــ ًمثال ــــ فهذا ابن عبد الرب  .األمر ال ضابط له
 لونـه أو َّملاء الكثري ال يفـسده إال مـا غـريوا , ة النجاس بقليلدُفسَمالك إىل أن املاء القليل ي

 لكن مـا هـي  .أي أن النجاسة القليلة ال تؤثر يف املاء الكثري وال تنجسه , IQH » طعمه أو رحيه
                                                 

 .١/١٥٦ الكايف )1(



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ SPV
 النجاسة القليلة? وما هو املاء الكثري?

ً يف ذلك حدا جيعلونه فرقاومل جيدو«   :قال   .IQH » ا بني القليل والكثريً
             :ثـم قـال , قلـيال ًيـسريالكونه  ,  من الغرر املغتفر يف املعامالتًاعاأنووذكر الشاطبي 

  .IRH » لكن الفرق بني القليل والكثري غري منصوص عليه يف مجيع األمور« 
فـإن مـا ال يـدرك  , ًراا أو متعـذًعـسري , بط املحدد املطرد لليسري املغتفـراوإذا كان الض
  . هذه املحاولةتأيتلنطاق  ويف هذا ا .كله ال يرتك جله

MI<í×nÚ_†ËjÇ¹]<ŠéÖ]<<V< <

حتــى تكــون حــارضة يف أذهاننــا بأحكامهــا  ,  املتنوعــةمثلــةأبــدأ بعــرض عــدد مــن األ
  .التي هي غرض هذا املبحث , عند حماولة الضبط , ودالالهتا

وهـو F  سمعت رسول اهللا :قال , {فمن ذلك ما جاء يف حديث عبد اهللا بن عمر 
إذا  «  : فقـال,السباع والـدواب من ISH وما ينوبه , ن املاء يكون بالفالة من األرضسأل عُي

  .IUH » مل ينجسه يشء «   :روايةويف  , » مل حيمل اخلبث ITH كان املاء قلتني
مل يتـنجس  ,  يـسرية فأصـابته نجاسـةـــــ قلتـني فـأكثر ــــ ًكثرياومعنى هذا أن املاء إذا كان 

  . مل يكنْوكأن , ًمتجاوزا عنه , يف كثري من املاء , ليسري من النجاسةوكان ذلك ا , هبا
 الـذي بـال يف عـرايبويف شـأن اإل ,  حـديث أيب هريـرة ريض اهللا عنـهًأيـضاومن ذلـك 

ــه IVH بإراقــة ســجلF فــأمر النبــي , املــسجد ــأمر بنــزح الــرتاب  , IWH مــن مــاء علي ومل ي
                                                 

 .١/١٥٦ الكايف )1(
 .٢/١٤٤ االعتصام )2(
 .أي مرة بعد مرة , يأتيه نوبة بعد نوبة: ينوبه )3(
 .وتقدر سعتها من املاء بامئتني ومخسني رطال. اجلرة الكبرية : القلة )4(
نيـل األوطـار  (» صـحيح عـىل رشطهـام «: وقـال احلـاكم  ,  احلديث رواه أصـحاب الـسنن وغـريهم)5(

١/٣٠.( 
 .اءدلو كبرية من امل: السجل )6(
 .١/٤١مع رشحه نيل األوطار  ,  منتقى األخبار)7(
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 وهلذا ترجم  . بصب املاء الكثري عليهىبل اكتف , وال بتغطيته برتاب آخر طاهر , نجساملت

  .IQH » النجسة باملكاثرة باب تطهري األرض«   :بن تيميةاعليه جمد الدين 
توجـه كلهـا إىل االقتـصار عـىل إزالـة النجاسـة  ,  كثـريةأخرىويف هذا الباب أحاديث 

مـره املـاء ويغ , مع التجـاوز عـن اليـسري الـذي يتالشـى عـن احلـواس , املغلظة والظاهرة
  .أو غريه من املطهرات كالرتاب , الطاهر

فقاســوا أحــواال كثــرية عــىل مــا جــاء يف األحاديــث  , ار الفقهــاءســوعــىل هــذا املنــوال 
  .مغمور بالكثري , فتجاوزوا عن كل يسري

مـن  ًأصـالباعتبارها متثل  ,  كثريةأمثلة ــــ الفقيه احلنفي ــــوقد أورد أبو زيد الدبويس 
 . IRH وهو زفر بن اهلذيل , ولو أن أحد أقطاب املذهب ال يأخذ هبذا األصل , ذهبأصول امل

 وعند  . معفو عنهشياء أن القليل من األ:ISH األصل عند أصحابنا الثالثة  :قال أبو زيد
  .ITH  عنهًمعفوا ال يكون  :زفر

 خـرىذاهب األ املـ وهو أصل مشرتك مـعــــا هلذا األصل ً تطبيقيًالامث عرش اثنيثم ساق 
  :كتفي بذكر بعض منها وأــــخاصة منها املالكي 

وال يتجـاوز  ,  يـسيل بحيـث الً إذا كـان قلـيالـــــ كـاجلراح ـــــما خيرج من غري السبيلني 
  .وال ينقض الوضوء , موضع خروجه

مل  , فنقل سجدته إىل مكان طاهر , هِّبُأو ن , إذا سجد املصيل عىل موضع نجس ثم تنبه
  .ل صالتهتبط

فـال كفـارة  , إذا بقى بني أسنان الصائم يشء يسري من الطعام فابتلعه يف وقـت الـصوم
  .عليه

                                                 
 . ١/٤١مع رشحه نيل األوطار  ,  منتقى األخبار)1(
 . من أصحاب أيب حنيفة وتالمذته)2(
 ).١٨٩ت (وحممد بن احلسن  , )١٨٢ت(أبا يوسف : أبا حنيفة وصاحبيه:  يقصد)3(
 .٤٥ تأسيس النظر )4(
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  .IQH ال تفسد العقد , أو يف ثمنه , اجلهالة اليسرية يف اليشء املعقود عليه

يمنـع  ,  حتـت األظـافر مـن وسـخ يـسريًعـادة مـا يكـون  :ًأيـضا هذا البـاب أمثلةومن 
 ًكثــريا ولكــن إذا كــان الوســخ .  إىل اجللــد الــذي حتتــهــــــعنــد الوضــوء  ــــــوصــول املــاء 
  .عند اجلمهور غري احلنفية , وجب إزالة األوساخ , واألظافر كبرية

  .ال جيـوز املـسح عليـه , إذا كان فيه خترق ومتـزق كثـري , ح عليهيمس اخلف الذي  :ومنها
  . جازاوإذا كان اخلرق يسري

  .فال يرض , ًايسريإذا كان  , ة من غري أفعاهلالصاليف ا  دخول يشء :ومنها
ال إذا اختلــت اخــتال , أو يف عقــود املتعاقــدين ,  اآلجــال املحــددة يف الــرشع :ومنهــا

مثـل تعجيـل الزكـاة عـن  , كان ذلك حمال للعفـو والتجـاوز , بالتقديم أو التأخري , ًيسريا
جييـزه  , املعقود عليهـا بوقـت قليـلوحصول عقد النكاح قبل موافقة املرأة  , وقتها بقليل

  .املالكية واحلنفية
 التأخر بقليل ممن له خيار الرد يف البيـع عـن املوعـد  :ومن التقريب والتيسري يف اآلجال

  . املرضوب له
ــه ــدخل يف قول ــا ي ــر م ــل املغتف ــني وهــو «  :F ومــن القلي ــني اثن              ال يقــضني احلــاكم ب

باب النهي عن احلكـم  (: بقوله) منتقى األخبار(ليه صاحب حيث ترجم ع IRH L » غضبان
ف نصساق املـ ,  ولتأكيد هذا املعنى.ISH » ال يشغل ًيسرياإال أن يكون  , يف حالة الغضب

 يف نـصاريبـني الـزبري بـن العـوام وخـصمه األF وهو حديث قضاء النبـي ,  آخرًحديثا
نـصاري بسبب ما أشـار إليـه األ , بيف حالة تأثر وغضF  فقد كان النبي . السقيمسألة

بتلك الكلمة اجلارحـة مـن  فلم يمنعه تأثره ,ITH ابن عمته , إىل الزبريF يزه حتإمكانمن 
                                                 

 .٤٦−٤٥ تأسيس النظر )1(
 .  رواه اجلامعة:  نتقى األخبار قال يف م)2(

 . وابن ماجه , وأبو داود , والنسائي , والرتمذي , وأمحد , ومسلم البخاري : أي
 .٨/٢٧٢مع نيل األوطار  ,  منتقى األخبار)3(
 . احلديث متفق عليه)4(
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ا لسداد نظـره ومتـام ً ألن تأثره ذلك مل يكن معكر .أن يصدر حكمه يف النازلة , نصارياأل

يف ذهنـه قبـل أن يقـول ا ًا مـستقرً بل ال شك أن احلكم كان واضـح .إدراكه للحكم الالزم
  وهكـذا كـل غـضب .ا عىل سالمة احلكـمًمل يكن مؤثرF  املهم أن غضبه .الرجل ما قال

  .يمكن التجاوز عنه , يسري ال يؤثر عىل نزاهة القايض وال عىل سالمة نظره وتقديره
NIŠéÖ]<æ‚u<V<< <

صـة أن  سـبقت مـن البـاب األول خاأخرى أمثلةو , مثلةلقد اتضح من خالل هذه األ
   .وأن تطبيقاته عند الفقهاء واسعة النطاق , ع اليسري أصل ثابت يف الرشيف املساحمة

 بـام ـــبحيـث ينبغـي رد املكلفـني  ,  الضبط واحلـسم :ًأيضاولكن من أصول الرشع الثابتة 
وهلذا قال ابن عبد  , وقواعد مضبوطة ما أمكن ,  إىل أحكام حمددةـــفيهم الفقهاء املجتهدون 

  .IQH »  ضابطه ال جيوز تعطيله وجيب تقريبهُّدَحــُما ال ي«   :المالس
يتعـني تقريبـه بقواعـد  , إن ما مل يرد فيـه الـرشع بتحديـد«   :تبعه تلميذه القرايف فقالو
فكيف نجعل هذا اليـسري IRH » فيام اعتربه الرشع , ألن التقريب خري من التعطيل , الرشع

  .دد املعامل حمًمضبوطا ًشيئااملعفو عنه 
  .ومقـاديره بعض النامذج لتعامـل فقهائنـا مـع ضـبط اليـسري وحـدوده ًالأولنستعرض 

 بـام دون ـــــ القضايا عىل األقل  يف بعضــــهو حتديد اليسري  , وأبرز ما يطالعنا يف هذا الباب
  رسـول اهللا جـاءين :قـال  ويستند هذا التحديد إىل حديث سعد بن أيب وقـاص . الثلث
Fوأنـا  ,  إين قد بلغ يب الوجـع مـا تـرى: رسول اهللايا : فقلت  ,  اشتد يبيعودين من وجع

 فالـشطر يـا  :قلـت , » ال «  : مـايل? قـالْيَ أفأتـصدق بثلثـ, ابنـة يلوال يرثنـي إال  , ذو مال
 . ISH » الثلث والثلث كبري «  : فالثلث? قال :قلت , » ال «  :رسول اهللا? قال

متسك بعض الفقهاء يف مواضع بكون ما دون الثلـث ال يعـد  , ديثًوأخذا من هذا احل
                                                 

 .٢/١٢ قواعد األحكام )1(
 .الفرق الرابع عرش , الفروق )2(
 .د والنسائي والرتمذي وأمحد بألفاظ خمتلفة وهذا اللفظ للبخاري  رواه البخاري ومسلم وأبو داو)3(
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  .أو قليل , ا يسريً فهو إذًكثريا

وإن  ,F ألن النبـي ,  أخذوا استحباب أن تكون الوصية بأقل مـن الثلـثًأيضاومنه 
              :أخـرى روايـة ويؤكـد ذلـك قولـه لـه يف . فقـد اسـتكثره , أجـاز الوصـية بالثلـثكان قد 

 مـن الثلـث إىل IQH لـو أن النـاس غـضوا«  : {وهلذا قال ابن عباس  » ...  بالعرشِصْوَأ« 
  .IRH » الثلث والثلث كثري «  :قالF فإن رسول اهللا , الربع

اعتـرب الفقهـاء يف عـدة  , )أقصد حديث سـعد بـن أيب وقـاص(وبناء عىل هذا احلديث 
دل عــىل ذلـك احلـديث بمنطوقــه كـام  ,  الكثـريبدايــةمواضـع أن الثلـث هــو حـد اليـسري و

 وأكثـر الـذين عملـوا هبـذا , والثلـث ومـا زاد عليـه كثـري ,  فام دون الثلث يسري .ومفهومه
  .التحديد املالكية

فـإن  , بت اجلائحـة غلـة بيعـت فـإذا أصـا .املعتـربة ISHفقد أخذوا به يف تقدير اجلائحـة
ثلـث ال ألن ما دون  . فأكثرَلك الثلثإذا بلغ ذ ,  يرجع بالثمن فيام أصابته اجلائحةاملشرتي

وال تـؤثر عـىل إمـضاء البيـع كـام  , ال حتتم تضامن البـائع مـع املـشرتى , يعد خسارة قليلة
   .انعقد

تلفـت فأ , فأصـابتها جائحـة , د بدا صـالحهاومن اشرتى ثمرة ق«  : قال ابن اجلالب
وإن كان ما تلف منها أقل   .سقط منه من ثمنها بقدر ما تلف منها , ثلث مكيلتها فصاعدا

 .ITH » فمصيبة ذلك من مشرتهيا وال يرجع عىل البائع بيشء منها , من ثلث مكيلتها
                                                 

 . أي نقصوا)1(
 . متفق عليه)2(
ـــــالثامر)3( ـــــزل ب ـــــي تن ـــــات الت ـــــصود باجلائحـــــة اآلف ـــــا ,  املق ـــــاح , فتهلكه واألمطـــــار  , كالري

فــإذا أصــابت اجلائحــة ثــامرا  , والعواصــف , واجلفــاف , والــتعفن املــريض , والــثلج , والــشديدة
إذا مل يكـن املـشرتي قـد تـأخر  , فـإن البـائع يتحمـل تلـك اخلـسارة , قبل أن جينيها املشرتي , بيعت
إن بعـت مـن أخيـك متـرا فأصـابتها  «:  Fودلـيلهم قـول النبـي . هذا قول املالكية واحلنابلـة. وقرص
 رواه مـسلم وأبـو داود » ? بـم تأخـذ مـال أخيـك دون حـق , فال حيل لـك أن تأخـذ منـه شـيئاةجائح
 . نسائي وابن ماجةوال

 .١٥٢−٢/١٥١ التفريع )4(
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 فإذا كـان العيـب الـذي ظهـر  . يف حتديد العيب الذي يرد به املبيعًأيضاوأخذوا بالثلث 

يـع عـىل كان للمشرتى حق فسخ البيع ورد املب , يف املبيع ينقص قيمته بمقدار الثلث فأكثر
 قال الفقيه ابن  .فهو من اليسري الذي يتحمل ,  أما إذا كان رضر العيب دون الثلث .بائعه

  :عاصم يف منظومته الشهرية
ـــــر ـــــع وظه ـــــن األصـــــول بي ـــــا م ــــه كــــان اســــترت وم ــــب ب َللمــــشرتي عي
ـــــه تأثــــــــــري ــــن ليــــــس لـــ ــــإن يك فـــــــــي ثمـــــــــن فخطبـــــــه يـــــسيــــر ف

ـــــه ـــــنقص ثلث ـــــإن يكـــــن ل ـــــىضف IQHفــــالرد حــــتم بالقــــضا , فــــام عــــال  اقت

بحيث إذا كان الغبن يـصل إىل  , IRH يف الرد للغبن ًأيضاقالوا  , وعىل غرار الرد بالعيب
 أن ـــــ ي سواء كان هو البائع أو املـشرتــــفإن من حق املغبون  ,  فأكثرقيقيثلث الثمن احل
  .عاصم قال ابن  .ويرد املبيع إىل صاحبه , يفسخ البيع

فــــــــرشطه أن ال جيــــــــوز العامــــــــا ومــــــــن بغــــــــبن يف مبيــــــــع قامــــــــا
ــــــام صــــــنع ــــــون جــــــاهال ب  ISHوالغبن بالثلث فام زاد وقع ًوأن يك

  . مسألة امليـت الـذي فقـد بعـض جـسده : ومن املسائل التي أخذ فيها املالكية بحد الثلث
 لكـن إذا كـان مـا . ًسرياي عليه إذا كان ما فقد من جسده ىلفاملتفق عليه عند الفقهاء أنه يص

ألهنــا تكــون حينئــذ صــالة عــىل  , فــإن املالكيــة يمنعــون الــصالة عليــه , ًكثــريافقــد منــه 
 فلام جاء املالكية إىل حد التفريق بني فقد الكثـري .  ال يقولون بصالة الغائبموه , الغائب

   .اعتربوه هو الثلث , وفقد اليسري الذي ال يمنعها , الذي يمنع الصالة
ــا ــشيخ العــدوق ــو زاد «   :يل ال ـــ ول ــتـ ـــأي جــسد املي وكــان دون  ,  عــىل النــصف ـ
فر غيبـة ـــُواغت , ألدائه إىل الصالة عىل الغائـب , ولو مع الرأس ,  عليهىلال يص , الثلثني

                                                 
 .١٩٣برشح الكايف ص  ,  حتفة احلكام)1(
. بحيـث يزيـد يف الـثمن , وقد يكون من البـائع للمـشرتى. هو االستغفال واخلداع يف الثمن:  الغبن )2(

ال وهـو  , كمـن يبيـع داره , حني يكون البائع جاهال بثمن مـا يبيـع , وقد يكون من املشرتى للبائع
 . فيخدعه املشرتي منه ويشرتي منه بثمن بخس , يدرى الثمن احلقيقي الذي تستحقه

 .١٩٦ حتفة األحكام )3(
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 .IQH » اليسري ألنه تبع

مواضع  يف ـــ خاصة املالكية ـــ يتمسك به الفقهاء ًميسوراوهكذا نرى أن الثلث أصبح ملجأ 
 وهـذا التحديـد جيـد  .متعددة حتتاج إىل ضبط وحتتاج إىل وضع حد بني ما هو يسري وما هو كثـري

كـام  ,  مع قصد الشارع إىل الضبطــــ أخرى من جهة ــــوينسجم  , مرجعا له يف حديث الوصية
  . إىل حاجة املكلفني إىل البيان والتحديدــــيستجيب من جهة ثالثة 
 : د عليه بعض املالحظاتِتر , وهذا التحديد , ريقغري أن هذا التف

 يف القيـاس حـد نـستطيع املـيض فإىل أي  .منها هذا االستناد إىل حديث الوصية بالثلث
 أفـال يكـون اعتبـار الثلـث . ًأصـالوالتخريج عليه? هذا إذا صح القياس والتخـريج عليـه 

كثـر يـدخل فيـه مـا يـشبهها هو أمـر خـاص بالوصـية? أو عـىل األ , ًاوما دونه يرس , كثريا
 ?التربعات

ال يكـون هـذا أ , بقيمـة الربـع  يف ثمن املبيعًنقصا  ينتجإذا كان ,  العيب يف املبيعًمثالف
ثـم وجـد فيـه عيبـا جيعـل قيمتـه  ,  بمبلغ مائة ألف درهمًشيئا فالذي اشرتى  .ًكثريا ًرضرا

 ًكثـرياألـيس هـذا رضر  , أو حتى بثالثني ألـف درهـم , تنقص بخمسة وعرشين ألف درهم
 ? يستحق معها فسخ البيع عىل الرغم من كون العيب مل يبلغ الثلث , وخسارة فادحة عليه

 كيف تـرتك ــــ  خاصة إذا كان ضمنه الرأســــوامليت الذي يوجد أكثر من نصف جسده 
س  عكــــــالصالة عليه بدعوى أن املفقود منه كثري غري يـسري? ألـيس يبـدو يف هـذا املثـال 

 مـن اجلـسد يوأن مـا بقـ , هو نقص يـسري , أن النقص ولو بلغ الثلث وزاد عليه , سابقه
  إلقامة الصالة عليه?ٍوكاف , فإنه كثري , إذا جتاوز النصف وكان معه الرأس

فالـذي ال  , أو مل نقبلـه ,  املذكورةمثلةفسواء قبلنا التحديد بالثلث يف األ , وعىل كل حال
  .ن التحديـد بالثلـث ال يمكـن قبولـه يف كـل يشء هـو أـــــحظـة الثانيـة  وهي املالــــشك فيه 
كالربع  , ًكثرياوأحيانا يكون ما دونه  , ا بني اليسري والكثريً اعتبار الثلث حدتأتىا يًفأحيان

  .واخلمس
                                                 

 . ١/٣٨٣:  حاشية العدوي مع رشح الرسالة أليب احلسن)1(
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أو ال يمكـن  , فهي أن أكثـر األمـور لـيس هلـا ثلـث , وأما املالحظة الثالثة عىل هذا التحديد

  .ألهنا ال تقبل القياس والعد , لثها من عرشها من نصفهامتييز ث
الثلث عند مالك آخـر حـد «  : وهلذا فإن القاعدة التي صاغها أبو عبد اهللا املقري بقوله

 وهـو قـد يكـون  .وكـل مـا فوقـه كثـري ,  فكـل مـا دونـه يـسري. ريبـوأول حد الك , اليسري
وقــد IRH  كــام يف اجلائحــة والعاقلــةًثــرياك وقــد يكــون  .IQH الــسيف املحــىل كــام يف , ًيــسريا

 ختلف فيه كالدار تكرىــُي
  .ITH» واختلف هل يبلغ هبا الثلث , ISH  اًفإهنا يشرتط أن تكون ثمرهتا تبع , وفيها شجرة

 ممـا جيعـل التحديـد  .يف ضـوء املالحظـات املتقدمـة هذه القاعـدة ينبغـي أن ننظـر إليهـا
  .ًا دائامًا مأمونًلكسوليس م , بالثلث ليس ملجأ مطردا

أسـه يف ثلث ر) املتوضئ(إذا مسح «  : حتى قال , وقد أفرط بعضهم يف التعلق بالثلث
حتـى لـو ف! فكأنه قد اختذ الثلث شعرية من شعائر التعبد , IUH » ألنه كثري , الوضوء أجزاه

                                                 
وقـد  , ًفإن هذه التحلية جتوز إذا كان قدر الـذهب املحـىل بـه يـسريا ,  يقصد السيف املحيل بيشء من الذهب)1(

 .فام زاد فهو كثري ال جيوز , ا اليسري فيه إىل الثلثأبلغو
بحيث يتحملـون . إذا مل يكن القتل عمدا , الذين يتحملون معه قدرا من دية قتيله ,  العاقلة هم عصبة القاتل)2(

: قـال القـايض عبـد الوهـاب , أما ما دون الثلـث فيـسري يتحملـه القاتـل نفـسه , مع القاتل ثلث الدية فأكثر
 . عاقلة من الدية الثلث فأكثرحتمل ال

عاقــل بــني قــريش  : Fمــا روى ربيعــة أن النبــي : فــدليلنا , حتمــل القليــل والكثــري:  وقــال الــشافعي
 وألن محـل العاقلـة لـذلك هـو عـىل وجـه التخفيـف  ;جلعـل عـىل العاقلـة ثلـث الديـة فـصاعدا , واألنصار
 وإذا ثبت ذلك احتيج إىل  ,يكون يف الكثري دون القليلوهذا إنام  , لئال جيحف األداء بامل اجلاين , واملواساة

وهـو يقـصد ) ٢/١٩٥اإلرشاف عىل مسائل اخلـالف  ( ,وال فصل إال ما قلناه , الفصل بني القليل والكثري
 .بعبارته األخرية أن التفريق بني القليل والكثري ال ضابط له إال الثلث

ل ثامرهـا يف عقـد الكـراء أم ال ? إذا كانـت الـثامر كثـرية مل جيـز هل تـدخ ,  الدار إذا أكريت وفيها أشجار تثمر)3(
أمـا إن كانـت قليلـة بحيـث ال . بل جيب إفرادها بالعقد وأال يكون بيع الثامر إال يف إباهنـا , دخوهلا مع الكراء

 . فإهنا تكون تابعة للدار وداخلة يف كرائها , تصل إىل ثلث قيمة الكراء أو ال تتجاوز الثلث
 .٨٩١قاعدة  ال)4(
 ).٤/١٠ األحكام ةرشح عمد , إحكام األحكام: ( نسبه ابن دقيق العيد إىل بعض أصحاب مالك يف )5(
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ن  إذا تـرك مـن رأسـه بـدو :لكـان ينبغـي أن يقـول , كان ملسح الرأس مدخل يف املوضوع

 فإذا ترك الثلث فـأكثر  .ألن ما دون الثلث يسري , كان مسحه جمزئا , مسح أقل من الثلث
  .والثلث كثري , ألنه ترك الثلث , بطل مسحه

ــد الثلــث ــىل ح ــتامد ع ــذا أرى أن االع ــال  , وهل ــان ح ــسوراوإن ك ــًمي فــإن  , ًضبطا ومن
مجموعــة مــن حاطتــه هــو نفــسه بإ فيجــب  .وغــري مــأمون , االسرتســال فيــه غــري ســليم

  .البد من مراعاهتا قبل اللجوء إليه , الضوابط والقيود
وهـو يعلـق عـىل اختـاذ املالكيـة الثلـث مبـدأ  , دقيـق العيـد مـا ذكـره ابـن ًمثالمن ذلك 

إال أن هـذا حيتـاج إىل أمـرين ...  «  :حيث قال » والثلث كثري« : F عمال بقوله , للكثرة
ا ًبـل يؤخـذ لفظـ , تيض ختصيص كثرة الثلـث بالوصـية أال يعترب السياق الذي يق :أحدمها
 فحينئذ حيـصل املقـصود .  أن يدل عىل اعتبار مسمى الكثرة يف ذلك احلكم : والثاين .ًعاما

 فمتـى مل يلمـح  .فالثلـث معتـرب , والثلـث كثـري ,  الكثرة معتربة يف ذلك احلكم :بأن يقال
  .IQH » كل واحد من هاتني املقدمتني مل حيصل املقصود

 النظــر فــيام إذا كــان القيــاس يــصح فــيام بــني حادثــة يغــنبي , وبعبــارة أوجــز وأوضــح
وعىل األقل ينبغي أن يصح بيـنهام قيـاس  , وما بني املسألة املقيسة , وهي الوصية , النص
 ومـا  . الثلث فأكثر كثـري : نعم :ففي مثل هذه احلالة , وهو أضعف أنواع القياس , الشبه

  . فال وإال .دونه يسري
مراعـاة مـا إن كـان الوقـوف عنـد  , ومن االعتبارات التي تقيد االعتامد عىل حد الثلث

 عنـدما ًمـثال ف. وأهيـام املـذموم , وأهيـام املحمـود , الثلث أو جتاوزه ينتج عنه نفع أو رضر
يف  ا باملـشرتيًا بالغـًرضارإفإن فيه  , إىل حد الثلث , وبالغبن املعترب , نصل بالعيب املعترب

هلذا فإن امليل إىل تضييق حـد اليـسري  , وباملغبون من الطرفني يف حالة الغبن , حالة العيب
 بخالف جسد امليت فإن توسـيع يـسريه املهـدر فيـه  .املهدر يف هذين املوضعني حق وعدل

صالة ثابت أجرها  , فإن صالهتم عىل ما دون الثلثني , ت وللمصلني عليهيخري حمقق للم
                                                 

 .١٠−٤/٩ إحكام األحكام )1(
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 بيـنام تـرك الـصالة يف هـذه احلالـة فيـه تفويـت لـذلك  .س فيها رضر عىل أحد ولي .ونفعها

  . وقـد يكـون يف تـرك الـصالة إثـم . وتفويت اخلري والنفع إرضار بمـن فاتـه .اخلري والنفع
ففي مثل هذه احلالة يمكن االكتفاء بالتغليب بدل التقريب أي أن غالب اجلسد يقوم مقـام 

  .كله
äÖ<o×m<÷<^Ú<¼f•V<<< <

وبـالربع  , هناك قضايا كثرية ليـست ممـا يقـاس بالثلـث والثلثـني , ام سبقت اإلشارةك
إمـا أهنــم  ,  ويف هـذه القـضايا نجــد الفقهـاء .واخلمـس ونحـو ذلــك مـن املقـادير العدديــة

 وإما أهنم  .وأن اليسري حكمه كذا والكثري حكمه كذا , يقترصون عىل ذكر اليسري والكثري
 وهـذه بعـض  .وحيددون لكل مثال يسريه الذي يغتفـر وهيـدر , يقدرون لكل حالة قدرها

  : ذلكأمثلة
وهو  , ًمطلقا املنع  : للفقهاء يف هذه املسألة ثالثة مذاهب :تعجيل الزكاة عن وقتها ــ١
والتجـويز  , IRH الـشافعيوهو قول أيب حنيفـة و , ًمطلقاوالتجويز  , IQH عن مالكياملرو

  .وهو الذي يعنينا اآلنISH  وبه قال أكثر املالكية .ت يسريإذا كان ذلك قبل موعدها بوق
 فعنـد  . نحو كذا ومثل كـذا :بل كلهم يقولون , وليس ألحدهم حد واحد هلذا اليسري

وعنـد ابـن  ,  األيام اليسرية : وعند ابن عبد الرب. ونحو ذلك ,  اليوم واليومان :ابن املواز
 وزاد بعـضهم إىل نحـو  . الشهر ونحـوه : القاسم وعند ابن . العرشة أيام ونحوها :حبيب

  .ITHالشهرين
وهـو  , واحلـد األقـىص , وهـو اليـوم واليومـان , فتحديداهتم دائرة بـني احلـد األدنـى

                                                 
 .٢/٣٦٦والبيان والتحصيل البن رشد  , ٣/١٩٢ عارضة األحوذي البن العريب )1(
 .٣/١٩٢ عارضة األحوذي البن العريب )2(
والكـايف البـن عبـد  , ٢/٣٦٦ والبيان والتحصيل البـن رشـد , ٣/١٩٢ العريب  عارضة األحوذي البن)3(

 .١/٣٠٣الرب 
ــريب )4( ــن الع ــوذي الب ــد  , ٣/١٩٢ عارضــة األح ــن رش ــصيل الب ــان والتح ــايف و ٢/٣٦٧والبي الك

١/٣٠٣. 
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 وهل يمكن ضبطه? ,  أي أساس جيري هذا التحديدفعىل , الشهر والشهران

ولكننـا  ,  ذاك أي أساس أو معيار هلـذا التحديـد أو أصحاب هذه التحديداتال يذكر
  .نستطيع أن نصل إىل يشء من ذلك من خالل تقليب املسألة وتقليب النظر فيها

 اعترب املزكـي قبـل  حتى انهــــ كام روي عن اإلمام مالك ًمطلقافأما رفض التعجيل ومنعه 
فتعسري  ــــالصبح قبل طلوع الفجر ويصيل  , كمن يصيل الظهر قبل زوال الشمس , احلول

وم من لعمردودة بام هو م , الصالة والزكاة اجلانب بني  والتسوية يف هذا .وجب لهبالغ ال م
 ًشـيئاوهو ما ال نجد منه  , ومن التشديد يف املحافظة عليها , الضبط التام ملواقيت الصالة

 ويف الزكـاة مـن االعتبـارات املـصلحية مـا ال  .تعـاىلتعبد حمض هللا  والصالة  .يف شأن الزكاة
  .حدعىل أفى خي

وهـو مـا يفـرس  , إىل جتويز التعجيـل اليـسري , ا قد رجع عن تشدده هذاًولعل اإلمام مالك
  : ابن القاسم عن مالك أنه قال لـهروايةوقد جاء يف املدونة من  , كثرة القائلني به من أصحابه

ل ال أن يفعـأ وأحـب  .اًفال أرى بذلك بأس , بيشء يسري أو قبله , إال أن يكون قرب احلول« 
  .IQH » حتى حيول عليه احلول

 إىل جتـويزه بوقـت ًمطلقـاوسواء كان اإلمام مالك قـد رجـع عـن قولـه بمنـع التعجيـل 
أي أنـه إنـام يمنـع  , وعليه حيمل قوله بـاملنع , قيقيأم أن هذا كان هو مقصوده احل , يسري

فـإن الـذي  , IRHكام رجحه األستاذ حممـد الروكـي  , التعجيل إذا تعلق األمر بوقت طويل
واليــسري عنــد  , هــو جــواز التعجيــل بيــسري , انتــرش واشــتهر يف أصــحابه وفقهــاء مذهبــه

  .بعضهم يصل إىل الشهر والشهرين
أن « :  عـيلا حـديث ً فهـو وإن كـان يـسنده مبـدئيـــــ ًمطلقاوأما القول بجواز التعجيل 

 فـإن مـا ;ISH » فرخص له يف ذلـك , يف تعجيل صدقته قبل أن حتلF العباس سأل النبي
                                                 

 .١/٢٤٣ املدونة )1(
 .٢/٥٤٨) اختالف الفقهاءنظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف ( انظر بحثه املقدم لنيل دكتوراه الدولة )2(
 .باب يف تعجيل الزكاة:  أبو داود )3(
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أو لـسنة أو  , بحيث يمكن بمقتضاه تعجيل الزكـاة عـن وقتهـا لعـدة شـهور ,  إطالق منفيه

 : والـذي يـصح يف النظـر« : وليس األمر كام قال ابن العـريب  ,  نظرههذا اإلطالق في , سنتني
  .IQH» ًمطلقاأو التقديم  , ًأصالترك التقديم 

ولـيس فيـه أن التقـديم كـان  , ًمطلقـاواز التقـديم فليس فيه ما يفيـد جـ , فأما احلديث
وهـو  , ولكن هذا هـو الظـاهر , ًيسريا أن التعجيل كان ًأيضا نعم ليس فيه  .لوقت طويل

وهلـذا  , إنام هـو اسـتثناء ,  ثم يف احلديث ما يفيد أن التعجيل .ًعادةالذي يلجأ إليه الناس 
  .ألسباهبا وتقدر بقدرهافهي رخصة متنح  » فرخص له يف ذلك«  : عيل قال 

فيـه آفـات  , ًمطلقا  فإن فتح باب التعجيلــــ جوابا عىل ابن العريب ــــوأما من جهة النظر 
  :وحماذير

أو يـستفيد املزكـي  ,  كـأن تتوالـد املـوايش .بل متـام حولـهفقد ينمو املال بعد تزكيته وق
دون إىل إخـراج زكـاهتم قبـل فيعمـ ,  وهـذا مـا قـد يفـتح البـاب للمتحـايلني .ًجديدا ًماال
  .فال تزكى , ليسبقوا الزيادة املنتظرة يف أمواهلم , وقتها

وقـد  , فيكـون املزكـي قـد تـرضر , فقـده نـصابه قبـل متـام احلـولُوقد ينقص املال بام ي
  .وقد يقوم مطالبا باسرتجاع ما أعطى , يصيبه ندم عىل ما أخرجه من زكاة

عجلـة غـري مـستحق  جيعله عند حلول موعـد الزكـاة املخذ للزكاة باماآلوقد تتغري حال 
  .وقد يوجد بعد متام احلول من هو أحق هبا ممن أخذها ,  أو يرتدكأن يغتني , للزكاة

ب الزكـاة أو للعـاملني اسـواء ألصـح , ا يف ضبط احلـولًضطرابوالتعجيل قد يسبب ا
  .مما يتعارض مع ما يف الضبط من مصالح وفوائد , عليها

وملـا  , للحديث أوال , فإن مبدأ تعجيل الزكاة عن وقتها بيسري مبدأ مقبول , ومع هذا
ويريـد أن  ,  فقد يكون املزكي مقبال عىل سفر طويـل .فيه من رفع للحرج وجلب للمنافع
ويكــون بينــه وبــني حولــه أيــام  ,  حلــساباتهًضــبطاخيــرج زكاتــه بنفــسه إبــراء لذمتــه و

وقـد كـان  ,  للحجـاجًكثـرياوهذا يقـع  , مل االنتظارا ال حيتولكن أمامه سفر , أوأسابيع
                                                 

 .٣/١٩٢ عارضة األحوذي )1(
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  .ا مـنهامً وحتى اليوم قد يغيب احلـاج شـهرين أو نحـو . يستغرق شهورا عديدةًقدياماحلج 

 فيأيت أحدهم من حني آلخـر  .ويقع ملن يعملون خارج أوطاهنم من عامل وموظفني وجتار
  . وقت معني قبل سفرهفيحب أن يصفي زكاته يف , حيث بلده وأهله وممتلكاتهإىل 

وقد يكون مقبال عىل إجراء عملية  ,  عىل نفسه املوتشىوقد يكون اإلنسان مريضا خي
  .فرييد إبراء ذمته قبل ذلك ,  أن يموت بسببهاشىخي , جراحية

وقـد تـدعو إىل ,  وقد تكون احلاجة املاسة للمستحقني هي التي تدعو إىل هذا التعجيـل
 . ةذلك حاجة تنظيمية وإداري

 .  جيوز تعجيل الزكاة بوقت يسريــــ وربام لغريه من الفوائد ــــألجل هذا 
هو القدر الـذي تـستبعد مـع اآلفـات واملحـاذير التـي تنـشأ عـن  , يوضابط ذلك عند

  .ثم القدر الذي حيقـق الفوائـد املرجـوة مـن وراء التعجيـل , وقد تقدم ذكرها , التعجيل
  .ضهاوهي التي أتيت اآلن عىل ذكر بع

وكذلك ما  , وال جيلب مصلحة , ًحرجافال يرفع  ,  من هذه الفوائدًشيئاوما ال حيقق 
فهـي  , وينبغـي االلتـزام باملواعيـد املحـددة , فال جيوز , ال تستبعد معه املحاذير املذكورة

  .واخلروج عنها إنام هو ترخيص وتسيري , األصل
  : الغرر اليسري يف املعامالت −٢

كبيـع مـا يف  ,  عـىل غـرر وخمـاطرةتنطـوي كثرية يف النهي عن البيوع التـي وردت أحاديث
ــام ــون األنع ــضالة , بط ــائم ال ــري يف اجلــو , والبه ــاء , والط ــسمك يف امل ــصوف يف  , وال وال

ونحوهــــا مــــن البيــــوع التــــي تلفهــــا اجلهالــــة بحقيقــــة  , واللــــبن يف الــــرضع , الظهــــر
 إىل املقـامرة منهـا إىل التجـارة أقـربلبيـوع  بحيـث تكـون هـذه ا, ومقـداره , وصفاته , املبيع

  .الواضحة
وهـذه  , عـامالت واملعارضـاتحد أربعة أسس تقوم عليها أحكام املأ منع الغرر يعدو

  :األسس هي
 k  l m n o p q  r s t﴿ :  قوله تعاىل−١
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u v  w x y z { ﴾ ]١٨٨:البقرة[ . 
  .]٢٧٥:البقرة[ ﴾ ]\ W  X Y Z﴿ :  قوله تعاىل−٢
  .ديث الغرراحأ −٣
  .IQH  اعتبار املصالح واملقاصد−٤

ال ختلـو  , خاصـةومن البيوع  ,  من املعامالتًكثريافإن الفقهاء وجدوا أن  , ومع هذا
ووجدوا أن إلزام الناس بتنقية   .أو قابال للتقليل , ولو أنه قد يكون قليال , من قدر من الغرر

 ًحرجـاو , ًكبـرياا ًنه أن يـدخل علـيهم ضـيقمـن شـأ , مجيع بيوعهم مـن مجيـع أشـكال الغـرر
 ويف هذا من الرضر واحلـرج مـا ال  .وربام أدى إىل تعطيل معظم بيوعهم ومعامالهتم , ًشديدا

 ﴾ r  s t u v w x ﴿ :  قال منزهلـا سـبحانهالتي , ترضاه الرشيعة
  .IRH » ال رضر وال رضار« FZ اوقال رسوهل , ]٦:املائدة[

 اغتفــار اليــسري والتجــاوز :  أيــضاا أن مــن أصــول الــرشيعةودجــوالتفــت الفقهــاء فو
  .وأنه ال بأس به , ن ويؤكدون أن الغرر اليسري مغتفرفراحوا يقررو , عنه

ومن البيوع التـي ال  ,  املعامالت منًأنواعاوهكذا صحح الفقهاء وخاصة منهم املالكية 
وجـوزوا بيـع  , بـاطن األرض وهـي يف  فجوزوا بيع املقـاثي .ولكنه يسري , ختلو من غرر

وجـوزوا  , وجـوزوا بيـع الغائـب املوصـوف , وفيهـا مـن املغيـب الـيشء الكثـري , الدور
وجــوزوا اســتئجار األجــري  , دخــول احلاممــات مــن غــري اتفــاق عــىل قــدر املــاء املــستعمل

وخاصة اسـتئجار  ,  واإلجارات كلها ال ختلو من غرر .لطعام غري مقدرامع أن  , بطعامه
 ًضـبطا ,  ضـبطها وقياسـهاــــ يف غالب األحيان ــــفإن خدمته ال يمكن  ,  للخدمةاألجري
  .)أي اإلجازة( ومع ذلك فهي جائزة  .ًتاما

والغـرر البـاقي عـىل أصـل  , فام هي حدود اليسري يف كـل هـذا? ومـا هـو الغـرر اجلـائز
 وبأي مقياس نفرق? , التحريم? بأي حد نميز

                                                 
 .١/٩٦البن العريب  ,  أحكام القرآن)1(
 .وابن ماجه يف سننه , واحلاكم يف املستدرك ,  رواه مالك يف املوطأ)2(
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مـن غـري بيـان  , ق وصف اليسري عىل ما جيوزونه مـن بيـوعأكثر الفقهاء يكتفون بإطال

ولكن بعضهم يعطون بعض التقييدات التـي يتحـدد  , للكيفية التي قرروا هبا صفة اليسري
  . املغتفرريعىل أساسها اليس

يف الغـرر ال يمكـن ضـبطه  » اليـسري« فـإن  ,  الزكـاةوعىل غرار ما رأينا يف مثال تعجيل
 وفـيام يـيل  .إنام يمكن ضـبطه بمجموعـة مـن الـرشوط والتقييـدات و .بمقدار معني مطرد

  .بعض تلك الرشوط والضوابط التي تبدت يل من خالل إشارات متفرقة لبعض الفقهاء
فيـه إمـا أن يـتم وف , يكون مـن لـوازم البيـعبحيث  ,  أن يتعذر التخلص من الغرر−١
فـإن خفايـا جـدراهنا  , ورُّبيـع الـد :  مثـال هـذا. ن ال يـتموإمـا أ ,  اجلهالة والغررنقدر م

 فإما أن تباع وتشرتى عـىل هـذا القـدر  .مما ال يمكن فحصه ومعاينته , وأسسها , وسقفها
 فهذا النوع من الغرر الذي  .وإما أال تباع , من الغموض واحتامل ظهور فساد يف خفاياها

  .ًحشافاإال إذا كان  , جتوز معه املعامالت ومتيض , ال يمكن التخلص منه
 همما ال يمكن التخلص منه وتفاديه إال بمشقة وخـسارة تفـوق قـدر أن يكون الغرر −٢

كـام يف  ,  فحينئذ ال معنى لتاليف هذا الغرر اليسري بمثل تلك الكلفة, أو تساويه عىل األقل
الكيل أو الوزن تفـوق الغـرر املحتمـل ألحـد الطـرفني   فقد تكون كلفة, اًبيع الغلل خرص

  .رصنتيجة اخل
 بل يكون التغايض والتسامح فيـه  .ال يكون مما يقع فيه املشاحة والنزاع بني الناسأ −٣
  . احلالقةوكام يف أجر , كام يف املاء املستهلك يف احلامم , ا بينهمًجاري

 عــىل هــذه ــــــ يف إشــارات عــابرة متفرقــة ــــــوهــذه أقــوال بعــض العلــامء الــذين نبهــوا 
             :وهـو يعقـب عـىل ذكـر مـا جيـوز ومـا ال جيـوز مـن غـرر البيـوع ,  قال املقـري :الضوابط

ـــه«  ـــب عن ـــات يف الغال ـــو البياع ـــا ال ختل ـــساد , واألصـــل أن م ـــه بإف  ٍأو ال يتوصـــل إلي
  .IQH » مغتفر , ومشقة

فعللـه بكـون الطعـام  , وذكر الشاطبي جتـويز اإلمـام مالـك اسـتئجار األجـري بطعامـه
                                                 

 .٩٢٤ القاعدة )1(
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وهلـذا  , يف اآلجـال النـاس تـساهلهه بَّوشب , يه ال تقع بني الناسواملشاحة ف , ه يسريُطبَخ

ألنـه  ,  فهـذا اإلهيـام يف األجـل جيـوز .ًمثالجيوز الرشاء عىل أساس التسليم يف وقت احلصاد 
ــسري ــشاحون , ي ــاس ال يت ــهوألن الن ــثمن ,  في ــرية بــني  , بخــالف ال ــه كث ــشاحة في ــإن امل ف

أو مـا  ,  مـائتنيايلأو حـو ,  نحـو مائـة : هوًمثالالثمن وهلذا فال جيوز أن يكون  , املتابعني
  .IQH يزيد عىل األلف

ويـستثنى مـن بيـع الغـرر «   :وهو يرشح أحاديـث النهـي عـن الغـرر , الشوكاينوقال 
 ما يتـسامح  : والثاين .بحيث لو أفرد مل يصح بيعه ,  أحدمها ما يدخل يف البيع تبعا :أمران

  .IRH » مشقة يف متييزه أو تعيينهأو لل , بمثله إما حلقارته
ــرشوط  ــب األحــوال إال بال ــأيت يف غال ــده ال ي ــسري وحتدي ــد أن ضــبط الي ــذا يتأك وهك

ومنهـا مـا يمكـن أن  , وأن هذه الرشوط والقيود منها ما هو خـاص بكـل جمـال , والقيود
  . بني كافة أنواع اليسريًمشرتكايكون 

القاعـدة  ,  بني كثري مـن أنـواع اليـسريًكامشرتومن القواعد التي يمكن اختاذها ضابطا 
وهي قاعدة هلا تطبيقات واسـعة يف  , ISH » امليسور ال يسقط باملعسور«  : الفقهية التي تقول

إذا أمـرتكم بـأمر فـائتوا منـه مـا «  :F خذت من قولـهُوقد أ , موضوعنا وغري موضوعنا
  .ITH » استطعتم

 عنـه ًمعفـواكان ما نقص منـه  , تيان به بتاممهفتعذر أو تعرس اإل , فإذا أمر الرشع بيشء
هي عـن ـــن وكـذلك إذا ُ . لكن القدر امليسور ال يسقط لوجـود قـدر معـسور. ا للحرجًفعر

ن الوقـوع يف قـدر يـسري وكـوي , ُفيجتنب منه ما يمكن , ًتاما ًاجتناباب اجتنابه ُعَصويشء 
  .املعسور أن امليسور اجتنابه ال يسقط ب أساسعىل , ًمغتفرامنه 

 وحينئـذ فـإن . إنام يشمل ما كان فيـه حـرج ومـشقة , فإن العفو عن اليسري , أخرىوبعبارة 
                                                 

 .٢/١٤٤ االعتصام )1(
 .٥/١٤٨ نيل األوطار )2(
 .١٥٩باه والنظائر للسيوطي  األش)3(
 . املرجع السابق)4(



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ SRR
 .  احلـداذهـال ينبغـي جتـاوز لـذلك ف , هو احلد الذي يرتفع عنده التعذر أو التعرس , حد اليسري

 التعـذر أو وإذا كـان , ا بتاممـهًكـان الزمـ , فإن كان أداء املطلوب بتاممه غـري متعـذر وال متعـرس
وإذا كـان أكثـر  ,  وإذا كان أقل فأقل .فيسريه املغتفر إنام العرش ال أكثر , هُرشُالتعرس إنام يتناول ع

  .IQH فأكثر
 فهذا النوع ــــ ي وهو ما يباع ويشرتى دون أن يراه املشرتــــ بيع املوصوف ًمثالفإذا أخذنا 

عـىل أسـاس أن الغـرر فيـه  , الـشافعينعه  وهلذا م .من البيوع ال خيلو يف الغالب من الغرر
مـادام للمبيـع أوصـاف مـضبوطة هـي  ,  وأجازه مالك عـىل أسـاس أنـه غـرر يـسري .كثري

 . IRH وعىل أساسها ينعقد البيع , أساس قيمته
ــارهم أن الغــرر يف املوصــوف يــسري مغتفــر ــة مــع اعتب ــإهنم  , ولكــن املالكي وضــعوا ف

أي ـــ  فإنـه  . متكن رؤيته من غري مـشقةًجدا ًقريباال يكون أ«  : يف مقدمتها , الغتفاره رشوطا
  .ISH »  عدول عن اليقني إىل توقع الغرر ــاعتامد الوصف

 دون  منـه لـبعضالرؤيـة مكنـتأفـإذا  , ًأصـالفـال اغتفـار  , فام دامت املعاينة ميسورة
  .ITH موذجكام يف بيع الن , فر الغرر فيام تعرس رؤية دون ما تيرس منهاُاغت , الكل

ــاملرة ــه اليــسري املغتفــر ب ــال آخــر ممــا قــد ينتفــي في وهــو املكــيالت واملعــدودات  , ومث
 وإذا  .وقلام يـصيبه خلـل , ًمتاماذلك أن الضبط التام يف هذه األمور ميسور  , واملوزونات

فـال جيـوز اخلـرص  ,  ال يسقط امليسور باملعسور :ًأيضافها هنا  , ًجدافهو ضئيل  , أصابه
 وهلـذا قـال  .ًجـداوذلك ضـئيل  , وال يغتفر غرر إال بقدر ما يعرس التحرز منه , زافواجل

                                                 
أمـا إذا كـان  ,  هذا فيام إذا كان العرس واحلرج إنام يدخل يف قدر يسري من التكليف ويف بعض أحوالـه)1(

فخـارج عـن  ــ  كاجلهاد والصوم واحلجــالتكليف بكامله وبطبيعته يستلزم نوع مشقة وال يتم إال هبا 
 .مسألتنا

 .٣/٢٤٧وق والقواعد السنية يف األرسار الفقهية عىل هامش فروق القرايف  هتذيب الفر)2(
 .١٨٧ فروق القرايف الفرق )3(
عىل أن يكون باقيها مثـل  , أو بضعة نامذج من السلعة , الذي ينعقد بناء عىل رؤية نموذج:  هو البيع )4(

 .مارئي
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  .فكالمها معترب فيهIQH »  من الكثريريالوزن ال يفرتق فيه اليس«   :املقري

  :قالــت ,  أيب بكــر ريض اهللا عنهــات مــا جــاء يف حــديث أســامء بنــًأيــضا مثلــةومــن األ
كيـف تـصنع?  ,  إحدانا يصيب ثوهبا من دم احلـيض :فقالت ,F مرأة إىل النبياجاءت 
  .IRH ثم تصيل فيه , ثم تنضحه , ثم تقرصه ,  حتته :فقال

دخل إصـابة الثـوب بـيشء مـن دم احلـيض يف اليـسري ُمل يـF فواضح أن جواب النبي
   .ًتاما  تطهريابل فرض تطهريه , املعفو عنه
وإن  ,  عـن يـسريهفـى دم احلـيض ال يعوفيه دليل عىل أن«   . قال املجد ابن تيميةاذوهل

  .ISH» لعمومه , قل
ولكـن  , كام علـل بـذلك ابـن تيميـة , إال أن التعليل عندي ليس هو كونه يعم وينترش

ثـم إن دم احلـيض ال يكـون إال  . .جلميـع النـساءًمعتـادا  وًميـسورالكون غسل دم احليض 
  وهلـذا فـاحلرج .احلمل وسن اليـأسكام يف وقت  , وقد ال يكون , معدودة يف الشهرًأياما 

 ومـن هنـا  . ثم إن املرأة إن احتاطت فقد ال يصيب الدم لباسـها . يف غسله منتفيانوالعرس
ال أغـسل يل  , ثـالث حـيضF ولقد كنت أحيض عند رسـول اهللا«  : <قالت عائشة 

  .ITH» ثوبا
أو  وممـــا يؤكـــد أن مـــدار الرتخـــيص وعدمـــه إنـــام هـــو وجـــود العـــرس واحلـــرج

  . يتحقق فيها العرس واحلرجأخرىيف حاالت F ترخيصاته , عدمهام
  : يـا رسـول اهللا :قالـت <من ذلك حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه أن خوله بنت يسار 

ــسيل موضــع «  : قــال, وأنــا أحــيض فيــه , لــيس يل إال ثــوب واحــد ــرت فاغ                     فــإذا طه
ملـاء وال يكفيـك ا «  :? قـال إن مل خيـرج أثـره :سـول اهللا يـا ر:  قالـت ,» ثم صيل فيه , الدم

                                                 
 .٨٩٢ القاعدة )1(
 . متفق عليه)2(
 . ١/٤٠ر  املنتقى مع نيل األوطا)3(
 .  رواه أبو داود)4(
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  .IQH » يرضك أثره

  .هـذا هـو األصـل , إنام هو جزء منه فحكمه حكمه , فأثر الدم الذي يبقى بعد غسله
  . الذي يعرس التخلص منهريعفي عن اليس , ولكن ملا جتاوز األمر حد اليرس إىل العرس

أحاديث من التسهيل والعفو يف شأن النجاسات التـي  بام جاء يف عدة ًأيضاويتأكد هذا 
طبعـا هـذا يف البـوادي والقـرى بـصفة ( الطرقات تصيب األثواب والنعال بسبب السري يف

 وهـذا ظـاهر  .أو بمـسحها دون مـاء , كتفي فيها بانمحائهـا بالـسري نفـسهُفقد أ , )خاصة
ولكـن هـذه  , تحقـقتجاسـة ال ثـر النفإن إزالة أ , هذه احلاالت ففي  . يف االستجامرًأيضا

فـإلزامهم  , وأكثر مـن مـرة يف اليـوم , ويتعرض هلا الناس كل يوم , ًكثريااحلاالت تتكرر 
  .فجاء التخفيف وإسقاط اليسري , فيه حرج مستمر , بالتطهر التام باملاء

بقــدر معــني أو بــضابط واحــد مطــرد يف مجيــع  , أن حتديــد اليــسري املغتفــرواخلالصــة 
 ولكــن هـذا ال يمنــع مـن وضــع جمموعــة  .ويف مجيــع املجـاالت أمــر غـري ممكــن , القـضايا

حـسب طبيعـة كـل مـسألة وكـل  , جيب مراعاهتا وااللتزام هبا أو ببعضها , ضوابط وقيود
أعيــدها جمتمعــة  ,  مــن تلــك الــضوابط والقيــودبعــض مــا اجتمــع لــدي وفــيام يــيل  .جمــال

  .وخمترصة
  .رمات والواجبات رخصة استثنائيةاعتبار اليرس املغتفر يف املحــ ١
بقـدر  , ًميـسورافبقدر ما يكون أصل التكليف ومتامه  , امليسور ال يسقط باملعسورــ ٢

  .ما ينبغي تضييق حد اليسري املغتفر
ومــدى حتققهــا أو تــضييعها بــسبب  , الت األفعــالمــآمراعــاة مقاصــد األحكــام وــــ ٣

وإال لزم تـضييق  , د مرشوعة ونتائج حممودة فذاكقاصمل ًاققكان حم  فام .التيسري يف األمور
  .حد اليسري

وال يكـون فيـه رضر ظـامل عـىل  , ينتهي حد اليسري إىل ما دون الثلث فيام يقبل ذلكــ ٤
  .أحد

                                                 
 .  رواه أمحد وأبو داود)1(
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فـيام خيـص معـامالت النـاس وحقـوقهم تراعـى يف ذلـك أعـرافهم ومـدى مـشاحتهم ــ ٥

فحيــثام تكثــر املــشاحة  , غاضــبهمعكــس ذلــك مــدى تــساحمهم وت أو , وختاصــمهم يف األمــر
  .والعكس بالعكس ,  املهدرواخلصومة يتعني تضييق اليسري
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وال مـن  , ال مـن حيـث اللغـة , سدةلست أريـد التطـرق إىل تعريفـات املـصلحة واملفـ
ــه ــة والكن  فهــذه التعريفــات  .وال مــن حيــث االســتعامالت االصــطالحية , حيــث املاهي

 . IQH كفاية بام فيه الًحديثا وًقديامأحسبها متجاوزة بعد أن تناوهلا الكثريون 
مـن حيـث  , ما أريد هـو تنـاول مفهـوم املـصلحة واملفـسدة ومفهـوم بعـض تـصنيفاهتا

  .د يف معظم ذلك عىل التقريب والتغليباالعتام
  :رب عىل أساس التغليبتاملصالح واملفاسد تع

ن املفـسدة تعتـرب أو ,  الصالح والنفع فيهاغلبةمصلحة باملصلحة تعتربومعنى ذلك أن 
بـل مـن العلـامء مـن  ,  وهـذا مطـرد يف معظـم املـصالح .غلبة الفساد والرضر فيهادة بمفس

الـذي  , كام هـو منحـى شـهاب الـدين القـرايف , املصالح واملفاسديميل إىل طرده يف مجيع 
                                                 

 : انظر يف ذلك)1(
  .٢٨٧ , ١/٢٨٦: املستصفى للغزايل
  .٥٩٠ , ٢/٣١٩: املحصول للرازي

 . ١١٢, ١١١: ص) خلالف , مصادر الترشيع فيام ال نص فيه: ضمن( رسالة الطويف يف املصلحة 
  .٢/٢٥املوافقات للشاطبي 

  .٦٥البن عاشور  , مقاصد الرشيعة اإلسالمية
  .٢٢−١٩املصلحة يف الترشيع اإلسالمي ونجم الدين الطويف ملصطفي زيد 

  .٢٣للبوطي  , ضوابط املصلحة
  .١٤ – ٣حلسني حامد حسان  , نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي
  .٢٣٥ – ٢٣٤ألمحد الريسوين  , نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي
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َّولـو قلـت عـىل  , ن مـا مـن مـصلحة إال وفيهـا مفـسدة أاستقراء الرشيعة يقتـيض « : يقول َ
 .IQH » ... وإن قلت عىل البعد ,  وال مفسدة إال وفيها مصلحة .البعد

  .ًشـيئايا ومفاسـدها فلـم يـستثن مـن مـصالح الـدن , وعىل هذا التعميم سار الـشاطبي
فـإذا كـان  « :  قـال .نام تعترب مصالح أو مفاسد عىل أساس التغليب ال غـريإفكلها يف نظره 

 فـإذا كـان  :نام تفهم عىل مقتىض ما غلبإ , فاملصالح واملفاسد الراجعة إىل الدنيا , كذلك
املفـسدة فهـي  , خـرى وإذا غلبـت اجلهـة األ .ًعرفـاالغالب جهة املـصلحة فهـي املفهومـة 

   .ًعرفااملفهومة 
فــإن رجحــت املــصلحة  , الــوجهني منــسوبا إىل اجلهــة الراجحــةولــذلك كــان الفعــل ذو 

نـه إويقـال  ,  وإذا غلبـت جهـة املفـسدة فمهـروب عنـه .ويقـال فيـه إنـه مـصلحة , فمطلوب
 .IRH »مفسدة 

ن الـشاطبي فـإ , وإذا كان القرايف قد بنى حكمه وتعميمه عىل استقراء الرشيعة كام قال
وذلـك أن هـذه الـدار وضـعت  «قـال  , بنى حكمه وتعميمه عىل استقراء احليـاة وأحواهلـا

مل   فمـن رام اسـتخالص جهـة فيهـا .واالختالط بني القبيلـني , عىل االمتزاج بني الطرفني
 .ISH »  وبرهانه التجربة التامة .يقدر عىل ذلك

ــامء اآلخــرين ــىل أن العل ــوا يوإن مل  , ع ــصة ومفاســد  إمكــاننف ــود مــصالح خال وج
 . فإهنم مقرون أن معظم املصالح واملفاسد إنام تعترب كـذلك عـىل وجـه التغليـب , خالصة

 فجعل  .تعرض لذكر املعايري العلمية التي تعرف هبا املصلحةــ  ًمثالــ فالشيخ ابن عاشور 
بحيـث ال يقاومـه  , ءعقول العقالء واحلكـام ن يكون النفع أو الرض غالبا تنساق إليهأ « : منها

  .ITH » ... يف الترشيع  وهذا أكثر أنواع املصالح واملفاسد املنظور إليها .ضده عند التأمل
حادثـة عـىل  مـا جـاء يف سـياق التعقيـب , ومن النصوص القرآنية التي تشهد ملا نحـن فيـه

                                                 
 .٧٨ رشح تنقيح الفصول )1(
 .٢/٢٦   املوافقات)2(
 .٢/٢٦ املوافقات  )3(
 .٦٨ مقاصد الرشيعة )4(
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رة الـصديقة ولزوجته املطهـ ,F وهي احلادثة التي كان فيها إيذاء بليغ لرسول اهللا , اإلفك

 ... وأوقعـت يف صـفهم هـزة , وأثارت بينهم فتنـة , ًعموماوجلامعة املؤمنني  , بنت الصديق
 A     B﴿  :تعـاىل قـال  .اًومع هذا كله جاء القرآن الكريم يصفها بأهنا خري وأهنا ليـست رش

C D E GF H I J LK M N O QP ﴾ ]١١:النور[ . 
 ذلك أن ما حصل كان فيـه  . والتعجبا للدهشةًثريإن هذا التعقيب القرآين احلكيم يبدو م

  .ًعموماأو عىل جمتمع املسلمني  , سواء عىل الرسول وعائشة زوجه , ٌ بليغٌورضر , ٌ كثريٌرش
ــ ــذا ال جيهل ــدوه ــشك , ه أح ــل ال ــاروال يقب ــه . وال اإلنك ــال في ــسه ق ــرآن نف ــل إن الق   : ب

﴿y   z { | } ~ ﴾ ]١٥:النور[ !!  
ِّ والــرشزول عنــدما نعلـــم أن احلكــم باخلرييـــةتـــولكــن هـــذه الدهــشة  وبالـــصالح  , ةَّيَّ

  .إنام يعترب فيه األغلب واألكثر , والفساد
وحقيقة الـرش مـا زاد رضه عـىل  , حقيقة اخلري ما زاد نفعه عىل رضه «  :قال ابن العريب

تعـاىل عائـشة  فنبـه اهللا . ا ال خري فيـه هـو جهـنمًورش , ا ال رش فيه هو اجلنةً وإن خري .نفعه
ٌّومن ماثلها ممن ناله هم من هذا احلديث بـل هـو خـري عـىل مـا  , أنه مـا أصـاهبم منـه رش , َ

ورجحان النفـع يف  , وضع اهللا الرش واخلري عليه يف هذه الدنيا من املقابلة بني الرض والنفع
 .IQH » ورجحان الرض يف جانب الرش , جانب اخلري

ونـزل  , وانكـشف فيهـا مـن احلقـائق , وس والعـرب من الـدراإلفكلقد كان يف حادثة 
إذ نـزل  , ا لعائـشة نفـسهاًوخري , ا للمسلمنيً خرينهايةما جعلها يف ال , فيها من األحكام
  .ن ورفع منزلتهاآفربأها القر  إىل يوم القيامةىلفيها قرآن كريم يت

فـذكر  , كاإلفـوقد نبه الشيخ ابن عاشور عىل بعض ما استفاده املسلمون مـن حادثـة 
  :من ذلك الفوائد التالية

  .وللمنافقني , مزيدا من التميز للمؤمنني
                                                 

 .١٣٥٤−٣/١٣٥٣:  أحكام القرآن )1(
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  .ء املؤمنني وارتفاع منزلتهمفضالبراءة 

  .مما يزيدهم حقارة وعزلة , خيبة املنافقني وغيظهم
  .ليهاكان املسلمون بحاجة إ , يعية جديدةنزول أحكام ترش

  .FIQH ظهور معجزات جديدة للنبي
 مــن نفــع وخــري اإلفــكعقبتــه حادثــة أد االستقــصاء والبيــان ملــا تــضمنته وريــولــست أ
ولكنى أردت فقط بيان أن تلك املحنة التي نزلـت باملـسلمني قـد اعتـربت يف  , للمسلمني

ا حمضا ال ًا لكوهنا خريًوأن ذلك احلكم ليس راجع , اًوأهنا ليست رش , اًحكم القرآن خري
وكــان  , فكــان احلكــم للغالــب ,  رشهــا وغمــرهبــل لكــون خريهــا غلــب , اًبــدأرش فيــه 

 واحلكـم عـىل  . بالـرضورة أنـه خـري حمـضبأنه خري ال يعني فاحلكم عىل يشء  .االعتبار به
  . بالرضورة أنه ال فائدة فيه وال نفعبأنه رش ال يعنييشء 

 هل توجد مصالح خالصة ومفاسد خالصة?
ــر  ــصالح واملفاســدأإذا ظه ــ , ن امل ــاء ع ــذلك بن ــرب ك ــصالح أو تعت ــة ال ــساد ىل غلب الف

  .ومفاسد خالصة? ,  عدم وجود مصالح خالصةفهل هذا يعني , فيها
ن كــال مــن القــرايف والــشاطبي يــذهبان إىل نفــي وجــود اخلــالص مــن املــصالح أرأينــا 
  .وأهنا مجيعا قائمة عىل التغليب , واملفاسد

ح املحــضة وال املفاســد  إىل أن الكثــري مــن العلــامء ال ينكــرون وجــود املــصالًأيــضاوأرشت 
  .غليبيةتإىل املصالح واملفاسد ال وإن كانوا يعتربوهنا قليلة بالنسبة , املحضة

ن املـصالح اخلالـصة أ علـماو «  :ومن هؤالء اإلمام عز الدين عبد السالم الـذي يقـول
ال حتـصل  , البس واملناكح واملراكب واملـساكنفإن املآكل واملشارب وامل , عزيزة الوجود

 كلهـا شـاق شـياء يف حتصيل هـذه األن السعيإو , الحقب مقرتن هبا أو سابق أو َ بنصإال
فات مـا ينكـدها حصلت اقرتن هبا من اآلفإذا  , ال ينال إال بكد وتعب , عىل معظم اخللق

                                                 
 .١٨/١٧٢ التحرير والتنوير )1(
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 .IQH » ...  شاقشياء فتحصيل هذه األ .وينغصها

ـــسالم  ـــد ال ـــن عب ـــه ال ينظـــر فقـــطأوواضـــح مـــن كـــالم اب ة يف ذاهتـــا  املـــصلحإىل ن
 األكـلن فـإوإال  , يف تالزمها مع غريها من املصالح واملفاسد وإنام ينظر إليها , وبمفردها

وكـذلك  , وكـذلك النكـاح , وكذلك الرشب وكـذلك اللـبس , يف ذاته مصلحة خالصة
  .ن تكون مصالح خالـصةحد ذاهتا يمكن أفهذه املصالح يف  , وكذلك السكن , الركوب

أو  , أو يرافقهــا , ن يــسبقهاأهنــا ال ختلــو مــن فوجــد أ , نظــرة واقعيــة ولكنــه نظــر إليهــا
ــة .يشء مــن الــرضر والفــساد , يتبعهــا  وعــىل أســاس هــذه  . وهلــذا فهــي مــصالح تغليبي
  .إن مل تكن عديمة الوجود , فإن املصالح اخلالصة تكون عزيزة الوجود , النظرة

عـىل  ,  خالصة ومفاسد خالـصة وجود مصالحإثباتوقد اجته العالمة ابن عاشور إىل 
ن تتـوهم وإيـاك أ «  :الـشاطبيفقال بعد أن نقل كالم ابن عبـد الـسالم و , قلتها أو ندرهتا

فـإن التعـاون الواقـع بـني  , من كالمهام اليأس من وجود النفـع اخلـالص والـرض اخلـالص
              وإن إحــراق مــال أحـــد إرضار  .أدنــى رضفيــه ولــيس  , شخــصني هــو مــصلحة هلــام

 IRH » .... خالص
بناء عىل ما قاله ربنا تبارك  , قد يتصور فيه نفع وصالح  , حراق مال أحد إ: قلت
 فقد يكون يف احرتاق ;] ٢٧:الشورى[ ﴾ � ~ { | } x y z﴿ : وتعاىل

وقد ال ينقص   , ]٧−٦:العلق[ ﴾  e  f g h i j  k﴿ : ماله نقصان بغيه وطغيانه
ا ًوباستمرار الغنى كان سيزداد طغيان , ولكنه يقف وال يزيد , بغيه وطغيانه باحرتاق ماله

فإذا احرتق بعض ماله تذكر أو  ,  ا للزكاةًنع املال ما وقد يكون صاحب. اًوفساد
ِّذك  . فأخذ يؤدي حقوق العباد , ظعفات  , رُ

ًوهكذا فاحرتاق املال ليس بالرضورة فسادا حمض  .  فقد يكون كـذلك وقـد ال يكـون. اً
 فكونـه جمـرد مـصلحة تغليبيـة . اون شخصني فـال يكـاد خيلـو مـن أرضار ومفاسـدوأما تع
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ا يف التفاهم واالتفـاق ًا ثمينًينفقان وقت , ًمثال فالرشيكان يف جتارة . أظهر من املثال السابق

 وقــد جيــر . ا يف املحاســبة وحــل اخلالفــات بيــنهامً وينفقــان وقتــ. قبــل بــدء عملهــام وأثنــاءه
 ما تالزم تعاون ًكثريا وكل هذه مفاسد , أو خصومة , أو غيبة , سوء ظنتعاوهنام هذا إىل 

فإهنـا ال تـسمح باعتبـار  ,  وهي وإن كانت قليلة ومرجوحة. الناس واشرتاكهم يف أعامهلم
بـل كـل مـا يف  , »دنى رض أليس فيه  «وأنه  , كل تعاون بني شخصني مصلحة خالصة هلام

 . وأرضاره مغمورة ال عربة هبا , بري ومصلحته عظيمةاألمر أن التعاون يف الغالب نفعه ك
يف اختلفـوا وذكـر أن العلـامء  , وقد تطرق ابن القـيم هلـذه املـسألة بـيشء مـن التفـصيل

وفريـق  ,  فريـق يثبـت: وأهنـم يف ذلـك فريقـان , وجود املصالح اخلالصة واملفاسد اخلالـصة
 : قال , دلة الفريقني وبعد أن عرض أ. ينفي
 باملـصلحة اخلالـصة أهنـا يف نفـسها خالـصة مـن  أريـد إذا: طاب يف املـسألةوفصل اخل «

ال يـشوهبا  املـصلحة التـي  هبـا وإن أريد. فال ريب يف وجودها , املفسدة ال يشوهبا مفسدة
ــشقة وال أذى ال ــام ــا والوســيلة إليه ــا ,  يف طريقه ــذا  , وال يف ذاهت ــست بموجــودة هب فلي

 واللـــذات والكـــامالت كلهـــا ال تنـــال إال بحـــظ مـــن  إذ املـــصالح واخلـــريات. االعتبـــار
َوال يعرب إليها , املشقة ْ وإنام ختلص الراحة واللذة والنعيم يف دار ,  إال عىل جرس من التعب ُ
َّهذه الدار فكـال ولـمــا فأما يف . السالم َ  وهبـذا التفـصيل يـزول النـزاع يف املـسألة وتعـود . َّ

 .IQH » مسألة وفاق
ومفاسد خالصة يف ذاهتا فـإن هـذا  , ن التسليم بوجود مصالح خالصةوإذا كان البد م

ــسليم  ــه مــن الت ــد مع ــسليم الب ــضاالت ــة ًأي ــدبجمل ــ  مالحظــات ق ــيام وق ــا ف ــه عليه ع التنبي
 : وهي ,  أعيدها لتجلية خالصة هذه املسألةولكني , سبق
جانــب  إىل ًضــئيال ًقــدرا ويعتــرب . أن اخلــالص مــن املــصالح واملفاســد عزيــز ونــادرـــ ١

 وكـل الـذين دافعـوا عـن وجـود املـصالح اخلالـصة . املصالح التغليبيـة واملفاسـد التغليبيـة
كـام يظهـر ذلـك مـن  , لة قـدرهاقد اضطروا لالعرتاف بنـدرهتا وضـآ , واملفاسد اخلالصة
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وهـي املالحظـة  ,  وقـد يكـون يف بعـضها نظـر.  التي يمثلون هباًجدا القليلة مثلةخالل األ

 : الثانية
بقــدر مــن  , َمتِّل وســإنــام اعتــربت كــذلك ,  خالــصةعــض املــصالح التــي اعتــربتبـــ ٢

  .  ال يلتفت إليهًتافها وًضئيالمن حيث كان معارضها  , التجوز والتغايض
ــور ــن عاش ــال اب ــد « : ق ــرضة ق ــىل أن بعــض امل ــوال ع ــضعفه مغف ــون ل ــن ًيك ــه مم  عن

 ولاالـذي ينـ , ادر عىل احلملالحقة للقلمثل املرضة ا , فذلك منزل منزلة العدم , يلحقه
وإن مـا  ,  فعلـه ذلـك مـصلحة حمـضة للراكـبَّن فـإ. ا لراكب دابة سـقط منهـا متاعـهًمتاع

 وهـذا رضب مـن التقريـب .IQH » ال أثر له يف جلب رض إليه , ول من العملانُيعرض للم
ى وتــسم , فتعتــرب خالــصة , ًقريبــاأي أن املــصلحة هنــا خالــصة ت , يف احلكــم واالعتبــار

 . خالصة
قـد فـرق بـني ـــ  » فصل اخلطـاب «لكي يتمكن من الوصول إىل ــ إذا كان ابن القيم ـ ٣

 أمـا يف  .ًنظريـاا ًفـإن ذلـك التفريـق يبقـى ذهنيـ , معنيني من خلوص املـصلحة أو املفـسدة
وهــو املــصالح املــشوبة أو املــستلزمة لقــدر مــن  , الواقــع فــال نجــد إال أحــد املعنيــني

البـد التقائهـا ودفعهـا مـن  ,  وكذلك املفاسد .أو يلحقها , أو يرافقها , يسبقها , الرضر
ن الكــالم إفــ ,  وإذا كــان هــذا هــو الواقــع املعــيش .التــضحية بقــدر مــن املــصالح واملنــافع

  .يتصور النظرالال يف  , فيه
ا ليس أمامنا لتمييز املصالح واملفاسـد واعتبارهـا ًأننا عملي , ونتيجة لكل مما سبق نجد

  .وتقديرها إال التقريب والتغليب
  :التقريب والتغليب يف ترتيب املصالح

حـسب أمهيتهـا ومنزلتهـا يف  , ىل مراتـب ودرجـاتيمها إوأعني برتتيب املصالح تقـس
  .الرشع ويف حياة الناس
مراتـب  الـذي جيعـل املـصالح عـىل هذا البـاب هـو التقـسيم الثالثـيوأشهر ما نجد يف 
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  .والتحسينات , واحلاجيات ,  الرضوريات :ثالث هي

د مـا نجـده عنـ , ومن أقدم ما وصلنا من ترتيب للمصالح واألحكام عـىل هـذا النحـو
مــن كتــاب  , وخاصــة يف بــاب تقاســيم العلــل واألصــول , )الربهــان( مــام احلــرمني يف إ

 . IQH القياس
 . واملحاسن , واحلاجات , وقد استعمل مصطلحات الرضورات

 فمـن  .أمثلة لذلك ولكنه كان يعطي ,  بني هذه املراتب للتفريقومل يقدم ضوابط عامة
مـن  و . حفظ الدماء املعصومة بالقصاص والزجر عـن االعتـداء عليهـا :قبيل الرضورات

  : ومـن قبيـل املحاسـن واملكرمـات .جـارات بـني النـاس جواز اإل :قبيل احلاجات العامة
 . الطهارات

ب ذولكنــه هــ , فــسار عــىل هــذا املنــوال , ثــم جــاء بعــده تلميــذه أبــو حامــد الغــزايل
  :املقاصد تنقسم مراتبها « : )شفاء الغليل(فقال يف  , وأضاف
  .ويلتحق بأذياهلا ما هو تتمة وتكملة هلا ,  ما يقع يف حمل الرضورات :فمنها
  . هلاويلتحق بأذياهلا ما هو كالتتمة والتكملة , ما يقع يف رتبة احلاجات :ومنها
وال متـس إليـه  , الذي ال ترهق إليه رضورة , يقع يف رتبة التوسعة والتيسري ما : ومنها
ا يف هـذه ً مقـصودًأيـضا فيكـون ذلـك  .ولكن تـستفاد بـه رفاهيـة وسـعة وسـهولة , حاجة

 ويتعلـق بأذياهلـا ولواحقهـا مـا هـو يف حكـم التحـسني  .الرشيعة السمحة السهلة احلنيفيـة
 .IRH » ة بتكميالهتافتصري الرفاهية مهيأ , والتتمة هلا

أمهيتهــا ــــ  بــام يوضــح إىل حــد مــا خــريةويالحــظ انــه قــد حتــدث عــن ســامت املرتبــة األ
ل املرتبـة األول بحفـظ َّثـَإال انـه م ,  األوىل والثانيـةمل يفعله مـع املـرتبتني ووظيفتها وهو ما

رب أنـه يعتـ , ISH ويفهـم مـن سـياق كالمـه  . بـالقطعاألمـوالوحفـظ  , النفوس بالقصاص
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  . الدين والنفس والعقل والنسل واملال: املرتبة األوىل متمثلة يف حفظ الرضوريات اخلمس

 تـزويج الـويل للـصغري والـصغرية  : التي أدرجها ضـمن املـصالح احلاجيـةمثلةومن األ
 . IQH حرصا عىل مصلحتهام وعدم تفويت فرصة الزواج عليهام

, IRH واملحافظـة عـىل مهـر املثـل , يف الزواج مراعاة الكفاءة  : التحسينات عندهأمثلةومن 
أحـسن املنـاهج يف العبـادات  رعاية « كل ما يدخل يف ــ بصفة عامة ــوأدرج ضمن هذه الرتبة 

 . ISH » وحماسن العادات ,  األخالقواحلمل عىل مكارم , واملعامالت
شـفاء (  يف إىل مـا ذكـره ,  يف هـذا البـابًجديـدامل يكد يـضيف ) املستصفى( ويف كتابه 

 .ITH  بحذافريهامثلةبل إنه أعاد بعض التعريفات واأل , )الغليل
 . ومىض األصوليون من بعده يكررون ما قاله وحيومون حوله

مل يـضف الـيشء الكثـري إىل مـا قالـه  , ولكنه يف هذه النقطة بالذات , ثم جاء الشاطبي
ومرتبـة  ,  مرتبة الرضوريات ولعل أهم إضافة له هي وضعه لضوابط تتميز هبا. أبو حامد
  .وهو ما أغفله الغزايل , احلاجيات

 قيــام مــصالح الــدين هنــا البــد منهــا يفأفمعناهــا  «  :قــال يف تعريــف الــرضوريات
بـل عـىل فـساد وهتـارج  ,  مـصالح الـدنيا عـىل اسـتقامةِرْجـَقدت مل تُبحيث إذا ف , والدنيا

 .IUH » والرجوع باخلرسان املبني ,  فوت النجاة والنعيم :خرى ويف األ .وفوت حياة
ورفـع  , مـن حيـث التوسـعة ر إليهـاَفمعناهـا أهنـا مفتقـ «  :وقال يف تعريف احلاجيات

فإذا مل تراع دخـل  , املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت املطلوب , الضيق
 .IVH »  احلرج واملشقةــ عىل اجلملة ــعىل املكلفني 
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 .IQH ًقريبافكرر فيها ما قاله الغزايل ت , اتيأما التحسين

فـإن الـشاطبي توسـع  ,  بالرضوريات اخلمسًعادةوإذا كانت مرتبة الرضوريات متثل 
ضـمن مرتبـة احلاجيـات  ,  ما يف ترتيب عدد من املـصالح واألحكـام املـشتملة عليهـاًشيئا

ــار  , اتيوالتحــسين ــهواخت ــوأمثلت ــف األب ــن خمتل ــاد م ــن عب ــة م ــادات اتاب الفقهي  وع
 . IRH ومعامالت وجنايات

نـه لـيس هنـاك حـد فاصـل أن أبـني أهـو  , والذي أردت من إثارة مسألة الرتتيب هذه
واملــصالح املعتــربة  , واملــصالح املعتــربة حاجيــة ,  بــني املــصالح املعتــربة رضوريــةهنــائيو

 إال عـىل وجـه ـــ يف غالـب األحيـان ــ التفريق بني هذه املراتب مكان وليس يف اإل .حتسينية
  .التقريب و التغليب

لتحرينـا يف كثـري  , فلو أخذنا األحكام الفقهية وأردنا أن نوزعها عـىل املراتـب الـثالث
 وكـذلك لـو .  نسلم بأن األمر البد فيـه مـن التقريـب والتغليـبنهايةمما جيعلنا يف ال , منها

  .يجةفسنصل إىل نفس النت , انطلقنا من املصالح ومطالب الناس ذاهتا
 حتـى يف ـــ ولو بدرجـة أقـل ــبل هو واقع  , ا عىل التفصيل والتطبيقًوليس هذا قارص

 لـــو قارنـــا متييـــز كـــل مـــن الغـــزايل والـــشاطبي ًمـــثال ف .جانـــب التنظـــري والتعقيـــد
بيـنام نجـد هـذه  «التوسـعة والتيـسري «لوجدنا الغـزايل يعتـرب وظيفتهـا هـي  , اتيللتحسين

         ات عنــده يقتــرص دورهــا عــىل ي والتحــسين .ت عنــد الــشاطبيالوظيفــة مــسندة إىل احلاجيــا
كـام تقـدم يف  , اتيوهو ما أسنده الغزايل إىل مكمالت التحسين , ISH » التحسني والتزيني «

  .كالمه
 ثالثـيبـأن هـذا الرتتيـب ال وعين العلامء اخلائضني يف هذا املوضوع كانوا عىل ويبدو أ

نــام هــو إوأن االقتــصار عــىل الرتــب الــثالث  , هــاإبرازوغــري كــاف لتمييــز رتــب املــصالح 
                                                 

 .١١ نفسه )1(
 .١١ نفسه )2(
 .١٢ نفسه )3(
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ـــب ـــسري والتقري ـــة  وهلـــذا .للتي ـــة مرتب ـــوا مـــع كـــل مرتب هـــي  , أخـــرى نجـــدهم جعل

األحاديــث إىل صــحيح وحــسن عــىل غــرار مــا فعلــه املحــدثون عنــدما قــسموا  , مكمالهتــا
 َحيحالـص ,  لذاتـهِ فجعلـوا مـع الـصحيح .ال تستوعب ثم وجدوا هذه املراتب , وضعيف

 .  املعتضدَ والضعيفَاملضعف , ِومع الضعيف ,  لغريهَاحلسن ,  لذاتهِومع احلسن , لغريه
 فالتقـسيم  . للمصالح مـن أول خطـوةثالثيووجدنا من العلامء من يتجاوز التقسيم ال

  .IQH  الثالثةاألقساموإن كان عند التمحيص يؤول إىل  , مخايسعند اجلويني 
وزينــة ,  , رضورة , وحاجــة , ومنفعــة: أن املراتــب مخــسة ونقــل الــسيوطي عــن بعــضهم 

 .وفضول 
 . مل يتناول املمنوع هلك أو قاربن إ اً بلوغه حد :فالرضورة
 . غري أنه يكون يف جهد ومشقة , هيلكمل   كاجلائع الذي لو مل جيد ما يأكله :واحلاجة
  .والطعام الدسم , وحلم الغنم , الذي يشتهي خبز الربك  :واملنفعة
  .والثوب واملنسوج من حرير وكتان ,  كاملشتهي احللوى والسكر :والزينة

  .IRH»  كالتوسع بأكل احلرام والشبهة: والفضول
ــالعربة ليــست يف وضــع  ــساموعــىل كــل ف ــباألق ــ ,  والرت ــا ثالث ا أو ًا أو مخــسًوجعله

أكثر يف توزيـع والعربة  , أخرىبل العربة يف وضع احلدود الفاصلة بني كل مرتبة و , اًسبع
وهـا  ,  فهاهنا تظهـر األمهيـة والفائـدة. املصالح واملفاسد وتصنيفها عىل الرتب املوضوعة

  .فال يسعفنا حينئذ سوى االعتامد عىل التقريب والتغليب , هنا تكمن الصعوبة
 للمصالح واملفاسد املتفاوتة واملتعارضة ثـم مثلة عددا من األالبوطيوقد ذكر الدكتور 

وذلك كالتفاوت الدقيق الذي قد يكون يف درجـة  , لذي ذكرناهاقدر وراء ال أما ما «  :قال
ألن هذا التفاوت ال خيضع كـام ذكرنـا  , فلم نعرض له , ات نفسهاياحلاجيات أو التحسين

                                                 
 .٣٦−٣٤نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي ص :  توضيح ذلك يف ر انظ)1(
 . ٨٥ األشباه والنظائر )2(
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  .IQH » وإنام هو عائد إىل ملكة املجتهد وفقهه , لضابط يمكن االجتامع عليه

  .ني للمـصالح واملفاسـدلف والرتتيب التفـصيوقد يتساءل البعض عن جدوى التصني
ــبعض اآلخــر ــرى ال ــد ي ــري أن وق ــق نظ ــرد تعم ــذا جم ــسف يف  , ه ــرد تفل مقاصــد أو جم

وال  , ضاعة الوقت يف وضـع الـضوابط وحتديـد احلـدود التفـصيليةفال لزوم إل , الرشيعة
 . فائدة من حماولة فرز األحكام وتوزيعها عىل املراتب الثالث

  .لرتتيـب املـصالح واملفاسـد » العمليـة « البـد مـن كلمـة حـول الفائـدةوهلذا أرى أنـه 
  :وفائدة ذلك تتجيل فيام ييل

مـا يـدخل معرفـة وهلذا نحتاج إىل  , » الرضورات تبيح املحظورات « أن من املعلومـ ١
ات كل ور وبدون حتديد رض. وما ليس كذلك , فتباح عنده املحظورات , يف الرضورات

بـال فائـدة أو  » الرضورات تبيح املحظورات «ستبقى قاعدة  , ملصالح اأصنافصنف من 
  . يذهب الناس يف تضييقها وتوسيعها كل مذهبس و. بال معنى

 البـد مـن وضـع ضـوابط ًأيـضا و. ا من حتديد أكثر ما يمكن من الرضورياتً فال بد إذ
  .وجـه التقريـب إال عـىل تـأتى وهـذا لـن ي .تهاجدتصلح للتطبيق عىل نوازل الواقع ومـست

  .القرايفوالتقريب خري من التعطيل كام قال 
IRH » احلاجـات تنـزل منزلـة الـرضورات «قاعدة  , من القواعد الفقهية املعمول هباــ ٢

 من متييـز بعـض ًثانياوالبد  ,  من معرفة احلاجات ومتييزهاًولتطبيق هذه القاعدة البد أوال
تنزل هـذه  والتي ال , تنزل منزلة الرضوراتلنعرف احلاجات التي  , احلاجات عن بعض

ألنه يلغـي الفـرق  , فهذا غري وارد , تنزل مجيع احلاجات منزلة الرضورات أن ماأ  .املنزلة
  .بني املرتبتني

 ففـي .  التعارض بينهاوهو , وأكثر ما حيوجنا إىل تصنيف املصالح واملفاسد وترتيبها ــ ٣
أو تتعارض  , أو املفاسد فيام بينها , الح فيام بينهاتتعارض املص , ويف كل حال , كل حني

                                                 
 .٢٦٢ ضوابط املصلحة )1(
 . من جملة األحكام العدلية٣١والقاعدة  , ٨٨ األشباه والنظائر للسيوطي )2(
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  التمييـز إال مـعىتأت والرتجيح ال ي . وال يكون أمامنا سوى الرتجيح .املصالح مع املفاسد

  .تِّوَفـُوما نحفظ وما ن , لنعرف ما نقدم وما نؤخر , رتتيبوال
í•…^Ãj¹]<‚‰^Ë¹]æ<^’¹]<°e<gé×ÇjÖ]V<< <

  . وال إىل بيـانإثبـاتالمية ومصلحية أحكامها مسألة ال حتتاج إىل مصلحية الرشيعة اإلس
 زعـزعت أن  ومل يكـن للنزعـة الظاهريـة. علـامء وعامـة , اً وخلفـًسـلفافعليها عاشت األمة 

أرقـى وجـه نـام ترمـي إىل حفـظ مـصالح العبـاد عـىل إأحكـام الـرشيعة أن إمجاع األمة عىل 
  .يف عاجل حياهتم وآجلها , وأمته

جاءت الـرشيعة ال لتقـرر مبـدأ رعايـة  , يكون حفظ املصالح أرقى وأتم وأسلمولكي 
بـل جـاءت  , وال لتضع ترشيعاهتا عىل أساس حفظ املـصالح فحـسب , املصالح فحسب

  .وجاءت برتتيبات وأولويات للمصالح , بقواعد وموازين حلفظ املصالح
بـه هـو مـا  ن تقريـره والتـسليمفإن الذي يعنينـي اآل , ًا ومسلامًوإذا كان هذا كله معلوم

  :وأعني عىل وجه اخلصوص أمرين مها ,  وينبني عليهيتفرع عنه
وراء كـل  أن باعتبـار , رضورة النظر املصلحي إىل النـصوص واألحكـام الـرشعيةــ ١

  .أو مفسدة أو مفاسد يرمـي إىل دفعهـا , حكم رشعي مصلحة أو مصالح يرمي إىل جلبها
ــةوأن ذلــك هــو  ــا بغاي ــنص الــرشعي عملن ــرشعي وال ــا نكــون  , مقتــىض احلكــم ال وأنن

ونكون مضيعني له بقدر مـا  , مقاصده املصلحيةمتمسكني بحكم الرشع بقدر ما نحقق من 
 فالتعبـد  .ا بني هذا االعتبار وبني اعتبـار التعبـدًبدأ وال تنايف  .نفوت من مقاصده املصلحية

أكمـل صـور التعبـد هـي تلـك التـي ن  إ بـل .ثابت من حيث إننا نفعل ذلك إيامنا وامتثـاال
  .جتمع بينه وبني االعتبارات املصلحية

 وهـذا هـو بيـت  .رضورة األخذ بمبدأ التغليـب بـني املـصالح واملفاسـد املتعارضـةــ ٢
تعـج بالتعارضـات بـني  , وحياتنـا الدينيـة والدنيويـة ,  فحياتنا اخلاصة والعامـة .القصيد

 . لحة يف يشء إهدار ما تعارض مـن املـصالح واملفاسـد فليس من املص .املصالح واملفاسد
 ولـيس مـن املـصلحة يف . وليس من املـصلحة يف يشء إهـدار املـصلحة الكـربى للـصغرى
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ارتكاب مفاسد بدعوى أهنا غري منهي  أو , ا مأمور هبهنا غري مصالح بدعوى أيشء إهدار

سدة حقيقية هني ورفـض ويف كل مف , ٌحقيقية أمر وطلب من الرشعففي كل مصلحة   .عنها
 . من الرشع
 تتبــع وامــراأل أن أعلــم «الــدين القــرايف يقــرر يف ثقــة واطمئنــان   اإلمــام شــهابهــاهو
 .IQH » ... ع املفاسدالنواهي تتب أن كام , املصالح

املصالح واملفاسـد يف  «  :وهو يف ذلك موافق لشيخه اإلمام ابن عبد السالم الذي يقول
 وعـىل  .األجـور يف العقبـىالـدنيا وب املصالح ترتتب الفضائل يف  وعىل رت .رتب متفاوتة

  .IRH »  .... ... اآلخرةاملفاسد ترتتب الصغائر والكبائر وعقوبات الدنيا و رتب
الطاعة واملخالفة إذا أنتجـت مـن املـصالح أو املفاسـد أمـرا « ويرى اإلمام الشاطبي أن 

وإن مل  , املعصية كبرية مـن كبـائر الـذنوبكانت الطاعة من أركان الدين و , كليا رضوريا
واملعـصية صـغرية مـن  , تنتج إال أمرا جزئيا فالطاعة الحقة بالنوافـل واللواحـق الفـضلية

 .   ISH » الصغائر
وكـذلك ترتيـب املفاسـد حـسب رضرهـا  , رتتيب املصالح حـسب أمهيتهـا وفائـدهتاف

وإعطـاء كـل  , حلفظ والعنايـةعطاء كل مصلحة ما تستحقه من اإ  عليهنبنيي , وخطورهتا
هـو مـا أريـد الوصـول إليـه  ,  وينبني عليه أمر آخر .الدرء والوقاية مفسدة ما تستحقه من

  .وهو مرشوعية التغليب والرتجيح بني املصالح واملفاسد عند تعارضها وتدافعها , اآلن
ومن  , ا وتفاضله بتفاوت املصالحًيقول حتام , فمن يقول بمصلحية الرشعية وأحكامها

تقـديم األصـلح  «ألن  , ا بوجـوب التغليـب بـني املتعـارض منهـاًيقول هبـذا يقـول تلقائيـ
             ا هلــم مــن رب ًنظــر , مركــوز يف طبــائع العبــاد , ودرء األفــسد فاألفــسد , فاألصــلح
وال  « ويـضيف رمحـه اهللا  . ابن عبد السالم واملفاسد املصالحفقيهكام يقول  , ITH » األرباب

                                                 
 .١٣٦ الفروق الفرق )1(
 .١/٢٤د األحكام يف مصالح األنام  قواع)2(
 ٣٠٠ ٢/٢٩٩ املوافقات )3(
 .١/٥ قواعد األحكام )4(
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 ال ينظر إىل مـا بـني جاهلأو شقي  ,  يفضل األصلحجاهل عىل األصلح إال َم الصالحِّيقد

 .IQH » املرتبتني من التفاوت
 ةوأرشــد إليــه ديانــ , ح واملفاســد خلقــه اهللا تعــاىل فطــرة وطبيعــةفالتغليــب بــني املــصال

يح  جيـب تـرج... عنـد تعـارض مـصلحتني ومقـصودين « :  قال اإلمـام الغـزايل .ورشيعة
 .IRH » األقوى

وذلك عند تفسريه   , وقف الفخر الرازي وقفة تأصيلية حمكمة ,  ويف نطاق هذا املبدأ
 S  T U V W X Y Z [ \ ^] _ ` a b c﴿ : لقوله سبحانه

d e f g ih j  k l  m   n ﴾ ]٣٢:األعراف [ . 
  .رشيعةالكل وهذا أصل معترب يف  ,   كل املنافعَّلِفهذه اآلية تقتىض ح « : ~قال 

أو الرضر يكون  , اً راجحأو , اًيكون النفع فيها خالص أن ما فإ :ألن كل واقعة تقع
  .أو يرتفعا ,   أو يتساوي الرضر والنفع .اًأو راجح  , اًخالص

 ففـي هـاتني ـــأو مل يوجـد قـط  , يتعادل الرضر والنفع أن  وهوــأما القسامن األخريان 
  .عىل ما كانالصورتني وجب احلكم ببقاء ما كان 

  .ا وجب اإلطالق بمقتىض هذه اآليةًوإن كان النفع خالص
ا ًويبقى القدر الزائد نفعـ , يقابل املثل باملثل , اًا والرضر مرجوحًوإن كان النفع راجح

  .اًفيلتحق بالقسم األول الذي يكون النفع فيه خالص , اًخالص
  .اًا خالصًفكان تركه نفع , اًص خالًرضرابقى القدر الزائد  , اًوإن كان الرضر راجح

 .ISH » ... هلا يف احلل واحلرمةهنايةفبهذا الطريق صارت هذه اآلية دالة عىل األحكام التي ال 
يـة النظريـة  يف الوضوح والبداهـة مـن الناحغايةهذا املنطق احلسايب الذي يبدو  أن غري

                                                 
 .١/٥ قواعد األحكام )1(
 .١/٢١٢ املستصفى )2(
 .٤/٢٠٢ مفاتيح الغيب )3(
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بحيـث نحتـاج  , امرسة والتطبيقنسينا التعقيدات البالغة عند املي أن ال ينبغي , يديةعقوالت

أنفـع , وأي الـرضرين أرض , وهـل النفـع  إىل عناء كبري ويقظة بالغة لكي ندرك أي النفعـني
 , ن املتعارضـانارضروالـ , وكـذلك النفعـان املتعارضـان ,  متفاوتـانأومتساويان  والرض

  .ت من احلاالًجدا بالتقريب والتغليب يف كثري اوهلذا البد وال مفر من الرض
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وبـني املـصالح املتعارضـة مـع  , التغليب بني املـصالح املتعارضـة واملفاسـد املتعارضـة
ويقــع بنــوع مــن التلقائيــة  ,  لكــل واحــدًميــسوراا ًقــد يكــون األمــر فيــه واضــح , املفاســد
نعـم  . كـام قـال ابـن عبـد الـسالم , » مركوز يف طبـائع العبـاد «ذلك  أن اعتبارب , والبداهة

ختـري صـبيا بـني لذيـذ  أن وهـي ,  التـي رضهبـامثلـة يف مثـل األًميـسورايكون هذا واضحا 
وختـريه بـني درهـم  , فيختـار الـدرهم , وختـريه بـني فلـس ودرهـم , فيختار األلذ , وألذ

 . IQH فيختار الدينار , ودينار
وال ينحـرص  , لكن أمر املصالح واملفاسد املتفاوتة واملتعارضة ال يقف عند هذا احلـدو

 بل تتشابك األمور وتتداخل وتلتبس يف حاالت وصـور ال  .يف أمثال هذه الصور البسيطة
ـــا ـــ , حـــرص هل ـــى لتجـــد قوم  ﴾ j  k l m n o p q  r s﴿ : اًحت

 .﴾ i  j k﴿  :رددونفسادا وهم ي وجتد من يعيثون يف األرض,  ]٩٩:الكهف[
 ] ١٠:البقرة[

 . ﴾ t  u v    w x           y  z﴿ :  من هذا إال العلم والبصريةُوال يعصم
  ]٧:األنبياء[

البـد هلـا مـن أهـل  ,  من صـور التعـارض بـني املـصالح واملفاسـدًكثريافإن  , ومن هنا
ومـن  , يـع مالبـساهتاويقلبون النظر فيهـا بجم ,  ينظرون فيها يف حينها .العلم واالجتهاد
 وهـذا شـأن ال بـد .  ويغلبـونويقاربون , فيوازنون ويسددون ,  وتداعياهتامجيع وجوهها

  .وال هوى وشهوة , اًطب اعتباطا وخذلك حتى ال يكون ــ أو معايري ــ من معيار فيه
                                                 

 . ١/٥ قواعد األحكام )1(
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  .ا من معايري الرتجيح بني املصالح واملفاسـدً عددــا ً أو ضمنًرصاحة ــ وقد بث العلامء

ألمجـع  , أتناول موضوع هذه املعـايريأن  ,  يف هذا البحثمتيوقد وجدت من صميم مه
وأضـيف  , ا يف كالم العلامء واجتهـاداهتمي ضمنيا أو عرضما جاءجيل ُوأ , بعض ما تفرق

  . التطبيقية لكل معيارمثلةمع إعطاء األ , يمكن إضافتهما 
تتفرع عنه وتنـدرج  أن كل معيار يمكنو , معايري الرتجيح ال تكاد حتىص أن فىوال خي

 .  ختصص أو تقيدأخرىمعايري  , أو تلحق به , حتته
لـيس بالـرضورة هـو الرتتيـب الـذي  , الرتتيب الذي سأعرض بـه هـذه املعـايرين  إثم
 بــل التطبيــق لــه نظــره اخلــاص وحتريــه  .ه عنــد إرادة التغليــب والرتجــيحيلريعسالــجيــب 
  .احلاسم يف املسألةوحينئذ يظهر املعيار  , اخلاص
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املـصلحة ال تـصبح مـصلحة إال بحكـم  أن ال أعني هبذا ما يردده مجهور األشاعرة مـن
وأن األمور قبل حكم الرشع ال  , وأن املفسدة ال تصبح مفسدة إال بحكم الرشع , الرشع

وقـد  ,  لـست أعنـي ذلـك وال أقـول بـه .توصف بحسن وال بقـبح وال صـالح وال فـساد
  .IQH بينت بطالنه يف غري هذا البحث

إنـام وضـعت ملـصالح العبـاد يف العاجـل  «الـرشيعة  أن ثبـت أن نه بعـدأالذي أعنيه هو 
 طـاباخل أن فهـذا يعنـي , أحكامها مبنية عـىل هـذا األسـاس أن وثبت , IRH » اًواآلجل مع

 اموأهنـ , عـىل جلـب مـصلحة أو درء مفـسدة , الرشعي واحلكم الرشعي منطويان والبـد
ا بـني األحكـام ًا رتبيًهناك تالزمأن  وهذا يعني . منبئان عن مرتبة تلك املصلحة أو املفسدة

  . تدفعومفاسدأ  جتلبمن مصالحوانطوت عيل وبني ما تعلقت به  , الرشعية من جهة
كـان  , يف أدنـى الرتـبواملـصلحة إذا كانـت  «  :القـرايفويف هذا املعنى يقول الشهاب 

  .املرتب عليها الندب
  .كان املرتب عليها الوجوب , الرتبوإن كانت يف أعىل 

ويرتقي الندب بارتقائها حتى يكـون أعـىل مراتـب النـدب يـيل  , املصلحة ترتقى أن ثم
  .أدنى مراتب الوجوب

كون أعـىل حتى ي ,  وترتقي الكراهة بارتقاء املفسدة. وكذلك نقول يف املفسدة بجملته
                                                 

 ومـا ٢٤١نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي ص: يف كتاب ) إدراك املصالح بالعقل(  مبحث : نظرا )1(
 .بعدها

 .٢/٨ املوافقات )2(
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 .IQH » ... مراتب املكروه ييل أدنى مراتب التحريم

تعارض الواجب مـع املنـدوب يقتـيض أن  ,  عند كافة العلامءًَامَّلَسُبناء عىل هذا صار مف
يقتيض تقـديم  , وأن تعارض املحرم مع املكروه , ولو بإسقاط املندوب , تقديم الواجب

يقتـيض اجتنـاب  ,  تعارض املندوب مع املحـرموأن , ولو بارتكاب املكروه , درء املحرم
يقتـيض اإلقـدام عـىل  , وأن تعارض الواجـب مـع املكـروه , املحرم ولو بتفويت املندوب

 . الواجب ولو بالوقوع يف املكروه
عـن  ,  عـن أيب هريـرة فيـهو ,  هذا الباب يف السنة حديث العابـد جـريجأمثلةومن 

فأتته أمه وهو يـصيل  , فكان فيها , فاختذ صومعة , اً عابدًوكان جريج رجال « :F النبي
 فلـام كـان  .فانرصفت , فأقبل عىل صالته ? يارب أمي وصاليت  : فقال . يا جريج :فقالت

 فأقبـل عـىل ?يـا رب أمـي وصـاليت: فقـال  ,  يـا جـريج :فقالت , من الغد أتته وهو يصيل
 فتـذاكر بنـو ارسائيـل جرجيـا ,  اللهم ال متته حتـى تريـه وجـوه املومـسات:  فقالت. صالته

  : قــال .تم ألفتننــه لكــمشــئن إ  :فقالــت , تمثــل بحــسنهاُو كانــت امــرأة بغــي ي , وعبادتــه
ــه فلــم يلتفــت إ ــأوي .ليهــافتعرضــت ل ــا كــان ي ــه مــن ,  إىل صــومعته فأتــت راعي  فأمكنت

 فــأتوه فاســتنزلوه  . فلــام ولــدت قالــت هــو مــن جــريج .فحملــت , عليهــا فوقــع , نفــسها
 زنيت هبذه البغـي فولـدت  : ما شأنكم? قالوا: فقال , وا صومعته وجعلوا يرضبونهوهدم
فلام انرصف أتـى  فصىل , دعوين حتى أصيل: فقال  ,  بهواؤفجا? ي أين الصب :فقال! منك

 فـأقبلوا عـىل  : قـال, الراعـي , فـالن  : يا غالم من أبـوك? قـال :فطعن يف بطنه وقال َّالصبي
أعيـدوها  ,  ال : قـال,  نبني لك صومعتك من ذهـب:  وقالوا , حون بهجريج يقبلونه ويتمس
 .IRH » ففعلوا , من طني كام كانت

 أن تـردد بـني , ا ملـا دعتـه أمـه وهـو يـصيلًجرجيـ أن وحمل الشاهد يف هذا احلـديث هـو
 ولكنه رجح  .يستمر يف صالته وال جييب أمه أن أو , يستجيب ألمه ويقطع لذلك صالته

 فاستجيبت دعوهتا ونزل به ما نزل من الـبالء ,  فدعت عليه .جابة أمهإته عىل متابعة صال
                                                 

 .١٣٦الفرق :  الفروق )1(
 .١٠٧−١٦/١٠٦ صحيح مسلم برشح النووي )2(
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  . فكان يف ذلك دليل عىل خطئه يف ترجيح صالته عىل إجابة أمه. عقوبة له

نـه كـان يف صـالة إحيـث  , أنه قدم املندوب عـىل الواجـب , وتفسري ذلك عند العلامء
 فلام ترك الواجب واشتغل باملنـدوب اسـتحق  .بينام بر األم وإجابتها واجب , نفل وتطوع

  .العقوبة التي نزلت به
 حق ُدُّوتأك ,  منها عظم بر الوالدين:  ويف حديث جريج هذا فوائد كثرية :قال النووي

 .IQH  بأمههائدُوأنه إذا تعارضت األمور ب , ن دعاءها جمابوأ , األم
 القـرن الثـامن مطلـعنـدلس  باأل نازلة شـغلت فقهـاء مالقـةًأيضا هذا الباب أمثلةومن 
  . IRH ودار فيها نقاش فقهي طويل , ياهلجر

فكان املـؤذن  , فكانت ترشف عليها ,  كانت وسط الدورساجدصومعة أحد امل أن وذلك
 ًحرجـاب ذلـك َّ وسـب, إذا صعد الـصومعة ليـؤذن أصـبحت البيـوت وحرماهتـا حتـت بـرصه

  .د ويرشف عليهم مخس مـرات يف اليـومخاصة وأن املؤذن يصع , ا لبعض الناسًوتضايق
   .وأن يوقع الناس فيام ال حيبون , يقع برصه عىل ما ال جيوز أن فالبد

فمــنهم مــن أفتــى بمنــع املــؤذن مــن صــعود  , فرفعــت الــشكوى إىل فقهــاء مالقــة
 يسترتوا وحيتـاطوا أن وأن عىل جريان الصومعة , ومنهم من أقره عىل صعوده , الصومعة

  .يغض برصه أن وعىل املؤذن , ذانيف أوقات األ
 وهـو الـذي ـــ عمـر بـن منظـور االقـايض أبـ , وكان أبرز الفقهاء الذين أفتوا يف النازلة

 فكـان مـن القـائلني بمنـع املـؤذن مـن صـعود −ISHصاحب املعيار باإلمام وباألسـتاذ يصفه
 ولكن أهم ما  .استدالالت املخالفنيوأطال يف االستشهاد عىل فتواه ومعارضة  , الصومعة

مع النظـر  , ومدى ما فيه من مصلحة , بنى عليه فتواه هو موازنة حكم الصعود إىل الصومعة
لكنـه «  :  ومما قالـه يف ذلـك .وما فيه من رضر وفساد عىل الناس ,  والعوراتإىل احلرمات

ه اطالعـا ِوكونـ , وهـذا منـدوب , وجدنا هذا الصعود يشمل كونه ابتغاء اخلـري والثـواب
                                                 

 ١٦/١٠٨ النووي عىل مسلم )1(
 . وما بعدها٨/٤٧٠املعيار املعرب ) 2(
 .١٩٢ترمجته يف الديباج : انظر ,  ٧٣٥وقد تويف سنة  , ٤٥٩ املرجع السابق )3(
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 . IQH » ... م املسلمني وهو حرام ال حيلَرُ حعىل

 وأشـد أذى ًرضراأكـرب  , فمنع صاحب املنزل املذكور من حقه يف منزله«  : ًأيضاوقال 
 .IRH » من منع املؤذن من املنار

غـري  , بنـاء عـىل الـنص الـرشعي بعـضها عـىل بعـض  واملفاسداملصالحترجيح  أن عىل
واملنـدوب عـىل  , ح الواجـب عـىل املنـدوبيجـرتك ,  منهـاهأحكامـمنحرص فيام اختلفت 

املصالح واملفاسـد بل يشمل حتى  , هوكرباح واملب واملوندم عىل املراح احليرجتو , املباح
واملحـرم يـرتجح عـىل  , الواجـب يـرتجح عـىل الواجـب أن ىعنـبم . واحـدالكم احلذات 

 .  الـرشعي لكـل مـسألةًوهـذا جيـري تبعـا لألمهيـة التـي أعطاهـا الـنص ... املحرم وهكذا
ــثالف ــصالة :ًم ــ ال ــة واجــب , ة واجب ــا . ورد التحي ــدة شــخص طلبه ــشهادة لفائ  وأداء ال

 فــالبون بيــنهام شاســع , بواجــ ولكــن شــتان بــني واجــب و. واجلهــاد واجــب , واجــب
داللتهــا مــن حيــث الكثــرة يف أحــدمها والقلــة يف  , بمقتــىض داللــة النــصوص نفــسها

 .  والتشديدوداللتها من حيث اإلحلاح , لوعد والوعيدوداللتها من حيث ا , اآلخر
ولكن النصوص  ,  واحد بحكمًعادةوقل مثل هذا يف كثري من املسائل التي حيكم فيها 

 قال ابـن  . قدر ذلك يكون الرتجيح بينهافعىل , ةلقة هبا تعكس فروقا ومراتب متباعداملتع
 . ISH » ا غري حمثوثًطلبه طلبعىل ما  , ويقدم ما حض الشارع عىل طلبه «  :عاشور

فــإن زيــادة العنايــة والتأكيــد يف يشء مــن  , ات يقــال يف املنهيــاتروأمومــا يقــال يف املــ
زيـادة العنايـة والتأكيـد يف يشء مـن  أن مـثلام ,  وخطورتهاملنهيات دليل عىل زيادة مفسدته

  .املأمورات يدل عىل زيادة مصلحته وعلو مرتبته
  

 
                                                 

 .٤٨٠ نفسه )1(
 .٤٧٩ نفسه )2(
 .٧٦ مقاصد الرشيعة اإلسالمية )3(
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وهـو  ,  درجتهـا يف سـلم املـصالح واملفاسـدــ واملفسدة كذلك ــوأعني برتبة املصلحة 
  .اتيوالتحـسين , واحلاجيـات ,  الـرضوريات :ثالثـي التقـسيم الهيـاشتهر فالسلم الذي 

هذه الدرجات الثالث يف الـسلم ليـست سـوى اختـصار وتقريـب  أن وقد سبق التنبيه عىل
 من املـصالح واملفاسـد إنـام تـدرج يف هـذه الدرجـة أو ًكثرياوأن  , تكاد حتىصلدرجات ال 

ولـو اقتـرص عـىل رتـب  , هـذا الـسلم أن ًأيـضا وسـبق  .تلك عـىل سـبيل التغليـب ال غـري
  .فإنه يفيدنا يف الرتجيح بني املصالح واملفاسد املتعارضة , ثالث

 من قبيـل الـرضوريات عـىل مـا ومعنى ذلك أنه عند التعارض يقدم يف االعتبار ما كان
ويقدم ما هو من قبيل احلاجيات عىل ما هو مـن  , كان من قبيل احلاجيات أو التحسينيات

  .سواء يف جلب املصالح أو يف درء املفاسد , قبيل التحسينيات
ــالزواج  ــثالف ــه رضوريًم ــسل ,  يف مجلت ــه حفــظ الن وهــو أحــد الــرضوريات  , ألن ب

 املهـر الـذي :  ومما يتصل بـالزواج. وعليها مدار الرشيعة , ياةاخلمس التي عليها مدار احل
فهو برهان اجلدية والرغبـة يف الـزواج  , وهو من حاجيات الزواج , يدفعه الزوج لزوجته
 وفيـه متكـني للزوجيـة مـن قـدر  .مدعاة لتوطيد املحبة واملـودةو وه. ويف الزوجة املمهورة

  . مايل يلبي حاجتها ويدعم موقعها
 وهلـذا كـان رشطـا يف  .أو يـسهم يف حتقيقهـا , مـصالح حاجيـة حيققهـا املهـر هذهوكل 

 ولكـن  . جاز تكثريه بحسب سعة الزوج ومقدرتهًأيضاوهلذا  , النكاح الرشعي الصحيح
وجـب تقـديم الـرضوري عـىل  , فأصـبح مانعـا منـه , إذا تعارض املهر مـع الـزواج نفـسه

 بـل جيـب حتـصيل  .أو بـسبب املغـاالة فيـه , هـر ومل جيز تعطيل الزواج بـسبب امل .احلاجي
 وهكذا نتدرج  .أو مهر معنوي ال مال فيه , أو حتى بمهر رمزي , الزواج ولو بمهر قليل
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ــزه ــمه ورم ــى إال اس ــى ال يبق ــر حت ــقاط امله ــه أن دون , يف إس ــزواج أو نعطل ــسقط ال  . ن

  .لحاجيرضوري ال يسقط لفال
ففيها مزيد إشهار  , وهذه من التحسينيات , لزفاف وليمة ا :ًأيضاومما يرتبط بالزواج 

وفيهــا  ,  والــدعاءتهــاين وفيهــا التــزاور وال .وفيهــا االحتفــاء بــه وتفخــيم شــأنه , للــزواج
 وكـل هـذه مـصالح حتـسينية .  ففي الوليمـة حيـصل كـل هـذا أو بعـضه. اإلطعام واإلكرام
بحيـث يتعطـل  , فـسهوهـو الـزواج ن ,  فإذا تعارضت مـع الـرضوري .وتكميلية للزواج

تــسقط  أن فــإن هــذه الوليمــة جيــب , الــزواج ألجــل العجــز عــن إقامــة الوليمــة املناســبة
  . الزواجال يمنعأو تبقى بالقدر الذي  , باملرة

 فمـن عجـز  .فـاملهر أوىل بالتقـديم واالعتبـار , وكذلك إذا تعارضت الوليمة مع املهـر
ــاملهر أوىل مــن الوليمــة ــنهام ف ــاتأل , عــن اجلمــع بي والوليمــة مــن  , ن املهــر مــن احلاجي

 ال ينبغي املـشاحة واإلجحـاف يف املهـر ألجـل التوسـع ًأيضا وهبذا االعتبار  .التحسينيات
  .فالتوسعة يف املهر أوىل من التوسعة يف الوليمة , واإلرساف يف الوليمة

  األفــراد واألرسحكــم كثــري مــن االخــتالالت التــي يعــاين منهــا وهبــذا املعيــار يتــضح
  . الزواج ووظيفته ومصاحله الرضورية واحلاجيةوتعيق , واملجتمع
ــارأمثلــةومــن  واحلــاجي مــع  ,  الــرضوري مــع احلــاجيُتعــارض :  العمــل هبــذا املعي
 مــن حيــث األصــل  املــصلحة فهــذه . والــرشباألكــلفــيام خيــص مــصلحة  , التحــسيني

التنـزه عـن  , تعلقة هبا ومن املصالح احلاجية امل .إذ فيها حفظ األنفس , مصلحة رضورية
ومل جيـد  ,  والـرشباألكـل فإذا افتقد اإلنسان احلـد الـرضوري مـن  .املحرمات واخلبائث

وجـاز أو تعـني  , ط اعتبـار التحـريم واخلبـثسـق , سوى يشء مـن املحرمـات واخلبائـث
  . مما يدفع به رضورته وينقذ حياته وسالمته , تناول ما وجد

ا إلنقـاذ ً من املحرمات والواجبات يسقط اعتبارها مؤقتـًرياكثفإن  , وبنفس هذا املعيار
ــالك ــن اهل ــنفس م ــزايل .ال ــال الغ ــراه«  :  ق ــون اإلك ــا بك ــذلك قطعن ــة IQHول ــا لكلم مبيح

                                                 
 . يقصد اإلكراه حتت طائلة التهديد بالقتل)1(
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 ألن احلـذر مـن سـفك . وترك الصوم والصالة , وأكل مال الغري , ورشب اخلمر , ردةال

 . IQH » الدم أشد من هذه األمور
  

 

                                                 
 .١/٢١٢ املستصفى )1(
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والنــسل  , والــنفس ,  الــدين: املقــصود بنــوع املــصلحة انتامؤهــا إىل أحــد الــرضوريات
تـأثريا يف ترجيحهـا أو   فإن النتامء مصلحة ما إىل هذا الرضوري أو ذلك .واملال , والعقل

عـىل اعتبـار هـذه الـرضوريات متفاضـلة فـيام  ,  بطبيعة احلـالنبني وهذا ي .الرتجيح عليها
  .ومقدم بعضها عىل بعض , نهابي

إنـام جتـرى عنـد التكـافؤ  , اعـة هلـبواملفاضلة بني هـذه الـرضوريات وبـني املـصالح التا
  .ا حتـسينيتنيًأو معـ , ا حاجيتنيًأو مع , ا رضوريتنيًأي عندما تكون املصلحتان مع , املرتبي

فاالعتبـار  , الرتبتـان أمـا حـني تتفـاوت  .فحينئذ يكون النتامئها النوعي تـأثري يف الرجحـان
ـــالنوع ـــة ال ب ـــظ  , بالرتب ـــصلحة حف ـــع م ـــة م ـــىل صـــالة اجلامع ـــة ع ـــارض املحافظ كتع

 ففـي مثـل هـذه احلـاالت  .وكتعارض مصلحة الصالة مع مصلحة النوم والراحة , احلياة
وهـو تقـديم  , فالعمل جيري بمقتىض املعيار السابق , ًانِّيَا بًالتي ختتلف فيها الرتب اختالف

كـام يقـدم األكثـر رضورة  , واحلاجيـات عـىل التحـسينيات , يات عىل احلاجيـاتالرضور
  .واألشد حاجة عىل ما دونه

فحينئـذ  , لكن عندما تكون املصلحتان املتعارضتان متكـافئتني أو متقـاربتني يف الرتبـة
 فـإذا اختلـف النـوع بـأن كانـت , منهام نوع كل النظر يف ومنه  .يتعني اللجوء إىل معيار آخر

أو إحـدامها تنـدرج يف  ,  تنـدرج يف حفـظ املـالخرىواأل ,  الدينإحدامها تندرج يف حفظ
حـسب  , فحينئذ يمكن ترجيح نـوع عـىل نـوع,   يف حفظ النسلخرىواأل , حفظ النفس

  .الرتتيب العام للرضوريات اخلمس
أسـمى هـذه الـرضوريات وأوالهـا بـاحلفظ  أن عـىل , وهناك اتفاق واسع بـني العلـامء

آخرها وأدناهـا  أن  كام أهنم متفقون بنفس الدرجة عىل. ثم النفس , هو الدين , لتقديموا
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 فقهـاء وأصـوليني مـن ,  فهذه الرتب الـثالث ال نجـد فيهـا اختالفـا بـني العلـامء. هو املال
  .وغريهم

ولكـنهام عـىل كـل IQH ونجـد مـن يقـدم هـذا , فنجد من يقدم هذا , أما النسل والعقل
 ويمكننـا االسـتغناء  .ومؤخران عىل حفظ الـدين والـنفس , ىل حفظ املالحال مقدمان ع

 فحفـظ الـنفس كفيـل  .عن مناقشة ترتيبهام إذا الحظنا أهنام معا يندرجان يف حفـظ الـنفس
 فبقيـت ثالثـة  .ًجـدال الغالبـة اومـشتمل علـيهام يف األحـو , بحفظ النسل وحفـظ العقـل

  .املال , النفس ,  الدين :عىل هذا النحو , بهاومتفق عىل ترتي , أساسية ومتميزةأنواع 
 أن رِّكـَذُأ و .وحفظ النفس مقـدم عـىل حفـظ املـال , فحفظ الدين مقدم عىل حفظ النفس

مـن حيـث مـدى األمهيـة ودرجـة  ,  تكافؤ املرتبني عندوإنام هو , ًمطلقاهذا التقديم ليس 
  .كام تقدم يف املعيار السابق , االحتياج
فـام «  : فيقـول , ا عىل غـريهًجانبا من االعتبارات التي جتعل الدين مقدم اآلمدي ويبني

 عادةمـن نيـل الـس , إىل مقـصوده وثمرتـه ًنظـرا , مقصوده حفظ أصـل الـدين يكـون أوىل
  .IRH » األبدية يف جوار رب العاملني

عل قمة ُوجي , فحفظ الدين يقدم , األمر أوسع من هذا وأبعد مدى أن واحلقيقة
وال  ,  عىل سائر الرضوريات بالصيانة واحلفظــ بالرضورة ــن حفظه يعود أل , املصالح
من القواعد الترشيعية التي مل خيل  ف. موال وحفظ لأل . فحفظ الدين حفظ لألنفس .عكس

 H I J K L M N O P Q R﴿  :تعاىلمنها أي دين أنزله اهللا 
S T U V W X Y Z \[ ﴾ ]٣٣:املائدة[.   

ونبه عىل أنه حفظ  ,  بالقصاصــ ًأيضا ويف مجيع الرشائع ــم اهللا تعاىل َكَحوحلفظ النفوس 
  . ]١٧٩:البقرة[ ﴾ © ̈ § ¦ ¥ ¤﴿ : للحياة

عتـرب او , تقطـع ألجلـه األيـديأن بـ أنـه حكـم , فبلغ من صيانة الدين له , وأما املال
                                                 

 .٤٧−٣٩نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي :  انظر)1(
 .٤/٣٧٧ اإلحكام )2(



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ SUX
 . ه إخوان الشياطنييه ومضيعمبذري

الـدين هـو املـصلحة  أن نجـد , شهاد والتفصيلوهكذا دونام حاجة إىل مزيد من االست
 بيـنام . ظ سـائر الـرضورياتوأن حفظـه يـشكل تلقائيـا حفـ , وهو أصل كل حفظ , األم

 ,  فبقــاء األنفــس ال يفــيض إىل بقــاء الــدين والبــد,  الــرضوريات ال يتجاوزهــاحفــظ بــاقي
تـى إذا وح,  بـل قـد يكـون أكـرب سـبب إلزهاقهـا , وحفظ املال ال يتضمن حفظ األنفـس

مة ومطـردة زفية اليفإن ذلك ال حيصل بك , ساعد حفظ أحد الرضوريات عىل حفظ غريه
  . عىل نحو ما يؤدي حفظ الدين إىل حفظ غريه من املصالح , وشاملة

 فقـد رشع .  فرضية اجلهـاد :ومن تطبيقات هذا الرتتيب وهذا التقديم للدين عىل غريه
 . لدين يأيت الباقي ويف حفظ ا .اًاجلهاد حلفظ الدين أساس

 © ̈ § ﴿ :  واألنفسموالاأليف مقدمتها بذل  , واجلهاد يتطلب تضحيات جسيمة
ª « ¬ ® ̄ °  ²± ³ ́ µ ¶ ̧ 

º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ ﴾ ]١١١:التوبة[  ,﴿|  
} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª ¬« ﴾ . 

   ]١٥:احلجرات[
إىل  , مـوالاألس وعىل مصلحة حفظ األنفـ , فهذا تقديم رصيح ملصلحة حفظ الدين

  . معروفةأخرىما يف اجلهاد من مشاق وتكاليف 
ا ملا يتهدد األمة يف دينها وكياهنا من ًلجأ إليه دفعُوالقتال إنام هو إجراء اضطراري ي

 وقد نص القرآن الكريم عىل ذلك لينبه من  .النفوس وهو ثقيل عىل  .حتديات وخماطر
         : ﴿A B C D E قال اهللا . خالله عىل ما يف اجلهاد من مصلحة وخري

GF H I J K L M ON P Q R S T U WV X Y Z [   
  . ]٢١٦:البقرة[ ﴾ \

 , مـوالاألفكيف بـام فيـه مـن إتـالف األنفـس و , فالناس يكرهون ما فيه كلفة ومشقة
ههم عـىل مـا ونـب , ولذلك نبههم اهللا تعاىل عىل ما يف اجلهاد من مصالح ولو أهنم يكرهونـه
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 ففي اجلهـاد حفـظ الـدين وإعـزاز أمـره وإعـالء , ركه من مفاسد ولو أهنم حيبون تركهيف ت

 ويف ظـل ,  ومن خالل ذلك يتحقق للمسلمني عزهتم وكرامتهم وأمنهم وسيادهتم, كلمته
 ذلـك ُّ ويف ترك اجلهاد ضـد, م وأبناؤهم وأعراضهمأمواهلأنفسهم وو  أوطاهنمذلك حتفظ

كـــام اتفـــق يف بـــالد  , وهـــذا صـــحيح ال غبـــار عليـــه«  :  قـــال العالمـــة القرطبـــي .كلـــه
 فاسـتوىل العـدو عـىل , وأكثروا من الفـرار , وجبنوا عىل القتال , تركوا اجلهاد , األندلس

 ذلك بام قدمت . ا إليه راجعونَّا هللا وإنَّفإنIQHوأرس وقتل وسبي واسرتق! البالد وأي بالد
  .IRH » أيدينا وكسبته
فمن  , فحفظ النفس مقدم بال تردد , ظ النفس مع حفظ املال إذا تعارض حفوكذلك

 فله , لكي حيفظ حياته , أو مكرها عىل استهالك مال غريه أو إتالفه , وجد نفسه مضطرا
  .يفعل ذلكأن 

  هل جيوز أو ال جيوز? , حلفظ النفس , واختلف العلامء يف الزنى اضطرارا أو إكراها
ومل جتـد  , املرأة املرشفة عىل اهلـالك جوعـا أو عطـشاففي حالة االضطرار يمكن متثله ب

فهـل تقبـل الزنـى بطعامهـا ورشاهبـا إنقـاذا  , من يطعمهـا أو يـسقيها إال مقابـل الزنـى هبـا
 ? تصرب حتى متوت جوعا وعطشا أن أم جيب عليها , حلياهتا

رجـال  ـــ فهل جيوز ملن أكره حتت التهديد بالقتـل  .ومثل حالة االضطرار حالة اإلكراه
ولـو أدى ذلـك  , أم يمتنع ويقاوم , ًحفاظا عىل حياته , يستسلم للزنى أن ــكان أو امرأة 

 إىل قتله?
الـرضورة فـال تبيحـه  ,  قبحـه يف مـورد الـرشعهى يتناٍ يشءَّبُور«   :قال إمام احلرمني

جـرب كالقتل والزنى يف حـق امل , واالنكفاف عنه , بل يوجب الرشع االنقياد للتهلكة , ًأيضا
 .ITH  وبمثل قوله قال الغزايل.ISH » عليهام

                                                 
قـد تـويف سـنة  ~فهـو  ,  والقرطبي إنام يعرب عن جزء يسري أدركه من مأساة املـسلمني يف األنـدلس)1(

٦٧١ . 
 .٣/٣٩ اجلامع ألحكام القرآن )2(
 .٢/٩٤٢ الربهان )3(
 .١/٢١٢ املستصفى )4(
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جـواز اإلقـدام عـىل الزنـى ملـن أكـره  , ونقل القرطبي عن ابن العريب وابن خويز منداد

  .IQH  بالقتلًداَّمهد
ولـذلك هيمـل يف  , الـنفسثم «   :قال , ذكر أولوية حفظ الدين أن وقال الشاطبي بعد

 فيجوز عند طائفة من العلـامء ملـن أكـره بالقتـل عـىل  .واملالجانبها اعتبار قوام النسل والعقل 
اضـطرت وخافـت املـوت ومل جتـد مـن يطعمهـا إال ببـذل وللمـرأة إذا  , يقي نفسه بـه أن الزنى
  .IRH » جاز هلا ذلك , بضعها

فهـو يف غـري  , كفـروإذا كان اإلكراه موجب الرخصة يف إظهار ال«  : وقال ابن عاشور
  .ISH » ى أوىل كرشب اخلمر والزنالكفر من املعايص

تفتدي نفسها من املوت  أن جيوز هلا , وكذا املضطرة , املكرهة أن وذهب ابن القيم إىل
  :قال {وقد ساق ما يؤيد هذا عن عمر وعيل  ITH أو من القتل بالتمكني من نفسها

قـال ف , فـأقرت فـأمر برمجهـا ,  بـامرأة زنـتَـيتـُأ عمر بن اخلطاب  أن ومن ذلك« 
ويف  , IUH  كـان يل خلـيط :? قالـت ى ما محلك عىل الزن :ثم قال هلا , اًلعل هبا عذر : عيل 

 حتـى يسقيني أن فأبى ,  فاستسقيتهفظمئت , ماء وال لبنومل يكن يف إبيل  , ه ماء ولبنِِلبإ
أعطيتـه الـذي  , نفـيس سـتخرج أن فلام ظمئت وظننت , اًفأبيت عليه ثالث , أعطيه نفيس

 ﴾ i j    k     l m  n o p   rq﴿  : اهللا أكـــــرب :فقـــــال عـــــيل , فـــــسقاين , أراد
  .]١١٥:النحل[ ﴾ v w x y﴿ , ]١٧٣:البقرة[

 ُدها العطـشِ عمـر بـامرأة جهـيتُ أ :عن أيب عبد الـرمحن الـسلمي , السنن للبيهقيويف 
ر  فــشاو .متكنـه مــن نفــسها ففعلــت أن يــسقيها إال أن فــأبى , فمـرت عــىل راع فاستــسقت
 .IVH » ففعل ,  سبيلهاىلخي أن أرى ,  هذه مضطرة :الناس يف رمجها فقال عيل

                                                 
 .١٠/١٨٣ اجلامع ألحكام القرآن )1(
 .٢/٢٩٩ املوافقات )2(
 .١٤/٢٩٥:  التحرير والتنوير )3(
 .٦٤:  الطرق احلكمية )4(
 .خيلطان املاشية وتعاونان عىل رعيها ورعايتها ,  أي رشيك يف الرعي)5(
 .٦٤ ,٦٣الطرق احلكمية  )6(
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ممـــا تقـــدم ذكـــره أو اإلشـــارة  , وبمقتـــىض األدلـــة الـــواردة يف االضـــطرار واإلكـــراه

الـصواب يف القـول  فـإن , حفظ النفس مقدم عىل حفظ النسل والعـرض أن بمقتىضو , إليه
  . بدإذا مل يكن منه ,  الزنىوهو إنقاذ النفس بالوقوع يف , الثاين

 وكذلك لـو أكـره عـىل  .فال خالف أنه ال جيوز له قتله , أما لو أكره أحد عىل قتل غريه
 وقـد  .مل يفعـلن  إفال جيوز له ولـو كـان هـو عرضـه للقتـل , أو عىل تعذيب , قطع عضو

أنـه  , تل غـريهكره عىل قُمن أ أن أمجع العلامء عىل « : قال .حكي القرطبي اإلمجاع عىل هذا
ويصرب عـىل الـبالء الـذي  , لد أو غريهَوال انتهاك حرمته بج , ال جيوز له اإلقدام عىل قتله

  .IQH » يفدى نفسه بغريه أن وال حيل له , نزل به
           أو عــىل حكــم  , وكــذلك لــو أكــره بالقتــل عــىل شــهادة زور«   :قــال ابــن عبــد الــسالم

 َأو إحـالل ,  عـضوَعْقتال أو قطـ , ىل الشهادة به أو احلكم بهفإن كان املكره ع , IRH بباطل
أوىل مــن التــسبب إىل قتــل  ISH ألن االستــسالم , مل جتــز الــشهادة وال احلكــم , ضع حمــرمُبــ

  .ITH » أو إتيان بضع حمرم ,  عضو بغري جرمِأو قطع , مسلم بغري ذنب
وال  , يقتـل غـريه أن  جيـوز لـه ال :املكره املهدد بالقتل أن وخالصة ما تقدم يف النصني

 وال جيـوز لـه , يقطـع لـه عـضوا أن  وال جيوز .يعتدي عليه باجللد أو بالتعذيب أن جيوز له
كـام ال  , أو تـؤدي إىل اسـتباحة فـرج حـرام , يشهد شهادة زور تؤدي إىل يشء من هذاأن 

  .حيكم هو بيشء مما ذكر أن جيوز له
ألن  , ا للـنفس ظـاهرًنقـاذإ منـع القتـل للغـري فـإن , وبمقتىض املعيار الـذي نحـن فيـه

 وإنام جاز إنقاذ النفس عنـد الـرضورة  .ومها نوع واحد من املصلحة , النفسني متساويتان
  . بريئةأخرى ٍال بنفس , العرضباملال أو 

                                                 
 .١٠/١٨٣:  اجلامع ألحكام القرآن )1(
 . هذا ينطبق عىل القضاة الذين قد يصدرون أحكاما ظاملة بدعوى اإلكراه)2(
 .ُ يقصد االستسالم للقتل الذي هدد به)3(
 .١/٨٠ قواعد األحكام )4(



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ SVR
حياته بإحلـاق رضر  ينقذ أن من , لكن قد يستشكل بعض الناس منع املكره باملهدد بالقتل

أننـا يف باعتبـار  ,  املـذكورةمثلـةكاجللد والقطع ونحو ذلك مـن األ ,  إىل القتلبالغري ال يصل
عـىل  , وسالمتها من األذى وكذا حفظ العرض نكون قد قدمنا صيانة األعضاء , هذه احلالة

ولكن هذه األحكام التي جاءت عىل خالف املعيـار الـذي !! حفظ النفس وإنقاذها من املوت
وهو منع  , فلام تدخل رجحت كفته , ر آخر له وزنه الثقيل يف امليزاناقتضاها اعتبا , نحن فيه

   .الظلم والعدوان
 I J K L M N O P Q R S ﴿ : فالظلم مفسدة كلية

T U ﴾ ]ودرؤه مصلحة كليةهوردع,  ]٣٢:املائدة  : ﴿V W X 
Y Z \[ ﴾ ]٣٢:املائدة[ . 

 , ذلك لـو أحييـت بغـري حـقوك , ًكبرياا ًتلت النفس بحق الختلف األمر اختالفُولو ق
بيـنام الفعـل واحـد وهـو قتـل  , ًكبـرياا ًفانظر كيف غري الظلم واحلـق طبيعـة املـسألة تغيـري

  .حياؤهاإالنفس أو 
فاملفــسدة يكــون هلــا شــأن معــني ووزن  , وهكــذا الــشأن يف ســائر املــصالح واملفاســد

 والظلـم , ن آخـرفإذا جاءت عىل سبيل الظلم والعدوان أصبح هلا شـأن آخـر ووز , معني
  .وحيط من قيمة الظامل , يرفع قيمة املظلوم

فـإذا كانـت ظاملـة سـارقة  L تبلـغ مخـسامئة دينـار , ًدية اليـد إذا قطعـت ظلـام أن ال ترىأ
 أحـدهم َّربَفعـ ,  وقد أثار هذا االختالف الكبري حفيظة من ال يفقهون, قطعت بربع دينار

 :  عن استغرابه يف هذين البيتني
ــــار IRH وديــــتIQH عــــسجدنيس مئــــيــــد بخمــــ ــــع دين ــــا باهلــــا قطعــــت يف رب !م

ــــــــه ـــــــسكوت ل ـــــــا إال ال ــــــــض مالن ونــــــستجري بموالنــــــا مــــــن النــــــار ٌتناق
                                                 

 .بخمسامئة دينار ذهبي: واملقصود , الذهب: العسجد )1(
 . من الدية)2(
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  .فلام خانت هانت , كانت ثمينة ,  بأهنا ملا كانت أمينة :فرد عليه أحد الفقهاء

  :فقال أحدهم , ًأيضاورد عليه بعض الفقهاء بأبيات منظومة 
ـــس ـــد بخم ـــي ـــتنيمئ ـــسجد ودي لكنهــــــا قطعــــــت يف ربــــــع دينــــــار ع

ــال وأرخــــصه , محايــــة الــــدم أغالهــــا ــة امل ــاري , خيان ــة الب ــانظر حكم ف
  :وقال آخر

ــــــت بقيمتهــــــا ــــــة غال ــــــاك مظلوم ــا ظلمــت هن ــاري , َوهــا هن هانــت عــىل الب
  :وقال آخر

ـــدينار فقيمــة اليـــد نـــصف األلـــف مـــن ذهـــب ـــسوى ب ـــال ت ـــدت ف ـــإن تع IQHَّف

 : جاء يف قوله تعاىل ما  ,  التعارض النوعي بني املصالح واملفاسدمثلةأومن 
﴿´ µ ¶ ¹¸ º » ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â 

ÄÃ ﴾ ]٢١٩:البقرة[.  
 فقـد  .هذه اآلية مهدت للحكم الرصيح الذي جـاء بعـدها بتحـريم اخلمـر أن ومعلوم

ــار الــذي عــىل أساســه جــاء التحــريم ــ , اخلمــر أن وهــو , وضــعت املعي ا وإن كانــت فيه
  .فإن رضرها أكرب من نفعها , منافع

بـل راجـع إىل االخـتالف  , لـيس راجعـا إىل الكـم , وكون رضر اخلمر أكرب من نفعها
 فمصلحة اخلمر إنـام هـي مـصلحة  .أو بني املصلحة واملفسدة , النوعي بني النفع والرضر

 وملـا ,  واجتامعيةية أما املفسدة فهي عقلية وبدنية ودين, ترجع إىل صانعيها وجتارها , مالية
 املـرشوع وال مـن  مـنمل يكـن , كانت املصالح املالية هي أدنـى املـصالح مـن حيـث النـوع

  .حتفظ وفيها مفاسد عىل العقل والدين والبدن أن املعقول
  

                                                 
 .٨٣, ٢/٨٢عالم املوقعني إ عن )1(
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 . الثـاين والثالـثوخاصـة منهـا  , ام يؤخذ به بعد النظر يف املعايري الـسابقةنهذا املعيار إ
 إال بعـد اعتبـار اجلانـب الرتبـي ـــ وهو تغليب كمـي ــأي أننا ال نلجأ إىل التغليب باملقدار 

  .للمصالح املتعارضة , واجلانب النوعي
لوضوحه  , وحيرتمونه أكثر من غريه , وهذا املعيار الكمي يفهمه الناس أكثر من غريه

ــضاه ــل بمقت ــ. وســهولة العم ــاك ح ــذا فهن ــع ه ــذا  وم ــل هب ــا العم ــل فيه ــرية خيت االت كث
وإمـا عـن هـوى  , إما لنـوع مـن اخلفـاء وااللتبـاس يف مقـادير املـصالح واملفاسـد , املعيار
  . تتضح األمورمثلة وباأل .وأنانية

 ³﴿: يف شأن العالقة الزوجية واملعارشة الزوجية  من ذلك قوله 
µ´ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ﴾ . 

  ]١٩:النساء[
وتنـبههم لكـي  , الذين بيدهم حق إيقاع الطالق , اطب األزواج من الرجالفاآلية خت

يف  أن صـحن إ  ألنه حتـى, اتكراهية للزوجالر وونفالال يبادروا إىل الطالق عند حدوث 
 ولـيس مـن  .فقد يكون فيها ويف بقائها خري كثـري , الزوجة ما يستوجب النفور والكراهية

  .أو رضر مـا , وجود آفة مـاجرد مل ,  املصلحة الكبريةأي , الصواب تفويت اخلري الكثري
املـصالح اخلالـصة  أن  وقـد تقـدم .بل الصواب هو حتمل الرضر القليل ألجل اخلري الكثري

تطليق الويفكر يف  , فة ما يف زوجتهآ ولذا وجب عىل الزوج وهو ينظر إىل , لوجوداعزيزة 
وفـيام للطـالق مـن  , ن واملنـافع والفوائـد املحاسام لزوجته منيفكر طويال فيأن  , هابسبب

  . وينظر النتيجةوازنيثم  أرضار ومفاسد ـ ألن اجتناهبا مصلحة أيضا ـ



gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿ßÖ<ì‚è‚q<l^ÏéfŞi<< <SVU
مـؤمن  IQH ال يفـرك « :F فقـال النبـي , وقد جاء احلديث الـرشيف مؤيـدا ملغـزى اآليـة

  .IRH » ًكره منها خلقا ريض منها آخرن إ , مؤمنة
فـاخلري الكثـري  , فقـه املوازنـاتF ويعلمنـا الرسـول , وهكذا يعلمنا القرآن الكـريم

 أو أخـالق خلق حسن يف الزوجة يقابله يئلق السُخـوال , القليلأوىل باالعتبار من الرضر 
تـرجح جانـب ا ًفإن يف الطالق أرضار ,  اجلانبني وحتى لو فرضنا تعادال بني. حسنة أخرى
  .اإلحجام

إذ قـد تكـره النفـوس مـا يف عاقبتـه  , عظيمـةوهذه حكمـة «   :قال العالمة ابن عاشور
وبعـضه قـد  , غـوص الـرأي  فبعضه يمكن التوصل إىل معرفة ما فيه مـن اخلـري عـن .خري

 اإلرشـاد إىل : واملقصود من هـذا«   :ثم قال , » لكنه مل يظهر للناس , فيه خريا أن علم اهللا
وال  , ر بـالبوارق الظـاهرةوعدم االغـرتا , شياء وتغلغل الرأي يف عواقب األأعامق النظر

  .ISH » ... بميل الشهوات
وتقديم حفظ املصلحة  ,   القرآنية املشرية إىل رضورة املوازنة بني املصالحمثلةومن األ

يف شأن السفينة  , اخلرضما جاء يف قصة موسى مع   , ولو بتفويت األقل , ًقدرااألكرب 
 ¸ ¶ µ ́ ³ ²﴿:  هحيث قال سبحان , التي قام اخلرض بخرقها وتعييبها

º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  ﴾ ]يف  ومل يدرك موسى الرس , ]٧١:الكهف
 c d﴿  :حتى بني له ذلك عند فراقهام , هذا الترصف الغريب الذي أقدم عليه اخلرض

e f g h i   j k l   m n o p q     r s ﴾ 
  .]٧٩:الكهف[

ــــ ــــد عــــاب ال ــــاخلرقفهــــو ق ــــنقص قيم , سفينة ب ــــضييع ي تهــــا وهــــذا إفــــساد وت
 ولكنـه إنـام فعلـه حلفظهـا عـىل أصـحاهبا فــإن  .هاصـالحويتطلـب كلفـة إل , وصـالحيتها

                                                 
 .أي ال يبغض : ال يفرك )1(
 . رواه مسلم يف باب الوصية بالنساء)2(
 .٤/٢٨٧ التحرير والتنوير )3(
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 فاخلـرض  .غـصبا وظلـام , قراصنة أحد امللوك كانوا جيوبون البحر ويأتونه بالـسفن اجليـدة

 ًرضراليـــدفع عـــنهم  ,  قلـــيالًرضراعليـــه الـــسالم أحلـــق باملـــساكني أصـــحاب الـــسفينة 
 . ًأصالامللك لسفينتهم وضياعها منهم يتمثل يف اغتصاب  , ًكثريا

ــار  ــدخل يف هــذا املعي ــضاوي ــة , ًأي ــرر ومــسلم مــن تقــديم املــصلحة العام ــا هــو مق  م
 فـإنام كـان ذلـك كـذلك بـالنظر إىل املقـدار . عند تعارضـها مـع مـصلحة خاصـة , األكيدة
 . هيات فلذلك كان تقديمها من البد; أثرا وأوسع اقدر فاملصلحة العامة أكرب , واآلثار

ها أكـرب كانـت أوىل اقـدراملصلحة كلـام كـان م أن وهو , ويف سياق توضيح هذا املعيار
نقـف عنـد  أن حيـسن , وأن املفسدة كلام كان مقـدارها أكـرب كانـت أوىل بالـدفع , باجللب

درء املفاسـد مقـدم عـىل « : وهـي قـوهلم  , قاعدة شاع فهمهـا وتطبيقهـا عـىل غـري وجههـا
 . » جلب املصالح

  .بل هي خاصة فيام إذا تعادلت املصلحة واملفسدة , ه القاعدة ليست عىل إطالقهافهذ
  .فاملقدم هو جلب املصلحة , واملفسدة املعارضة هلا قليلة , أما إذا كانت املصلحة كبرية

عناية «   : قال املقري .وقد نبه العلامء الذين ذكروا هذه القاعدة عىل هذا التخصيص هلا
 فـإن مل يظهـر رجحـان اجللـب قـدم  .فاسد أشد من عنايتـه بجلـب املـصالحالرشع بدرء امل

  .IQH » الدرء
ــسيوطي ــال ال ــصالح«  : وق ــب امل ــن جل ــد أوىل م ــسدة  .درء املفاس ــارض مف ــإذا تع  ف

ــا ــسدة غالب ــع املف ــدم دف ــصلحة ق ــه  , وم ــن اعتنائ ــات أشــد م ــشارع باملنهي ــاء ال ألن اعتن
يم دفـع املفـسدة عـىل املـصلحة إنـام يقـع غالبـا ال تقـد أن فهو قـد نبـه عـىلIRH » باملأمورات

  .ISH » وقد تراعى املصلحة لغلبتها عىل املفسدة « : بقولهأخرىثم استدرك مرة  , دائام
ومـا كـان  ,  مـن املـصالح قـدم جلبـهًقـدرافام كان أكرب  , ردَّوهكذا يستقيم املعيار ويط

                                                 
 .  من قواعده٢٠٠ القاعدة )1(
 . ٨٧ األشباه والنظائر )2(
 . ٨٨ نفسه )3(
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صلحة مع املفسدة قـدم مـنهام األكـرب وإذا تعارضت امل , مقداره أكرب من املفاسد قدم دفعه

  .فدفع املفسدة أوىل ,  أو تقاربتا فإذا تعادلتا .ًقدرا
 إذا اجتمعـت مـصالح  :فـصل يف اجـتامع املـصالح مـع املفاسـد«   :وقال ابن عبـد الـسالم

وإن تعـــذر الـــدرء ,  فـــإن أمكـــن حتـــصيل املـــصالح ودرء املفاســـد فعلنـــا ذلـــك , ومفاســـد
,  وال نبايل بفـوات املـصلحة , ملفسدة أعظم من املصلحة درأنا املفسدةفإن كانت ا , والتحصيل

 . IQH » حصلنا املصلحة مع التزام املفسدة , وإن كانت املصلحة أعظم من املفسدة
  

 

                                                 
 .٨٤ , ١/٨٣ قواعد األحكام )1(
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ـــاملــصلحة  ـــ أو املفــسدة ـ ويف زمنهــا  ,  قــد يكــون هلــا قــدر معــني يف وقــت حــصوهلاـ
 وأعنـي بـصفة خاصـة أهنـا قـد  .وقد يكون هلا بعد ذلـك شـأن آخـر ووزن آخـر , ريبالق

 االقتصار  فمثل هذه املصلحة ال ينبغي . بمرور الوقتاكبريفتأخذ حجام  , تتزايد وتتوالد
يف آثارهـا املـستقبلية   بـل ينظـر إليهـا .وإىل مقـدارها عنـد أول أمرهـا فقـط  النظر إليهـاعىل

سـواء تعلـق األمـر  , اهووضـعها موضـع ,  ذلـك يـتم احلكـم عليهـا ومن خالل. املتوقعة
أو الختـاذ مـا  , لتقرير اإلقـدام أو اإلحجـامبحالة تقديرها أو  , بحالة تعارضها مع غريها

  .يلزم يف شأهنا
إحــدامها هلــا  , مــصلحتان  إذا تعارضــت:  هــذافعــىل,  والــذي يعنينــا اآلن هــو التعــارض

ولـو كانـت  , قـدمت الثانيـة , ا امتداد طويل وأثر بعيـد هلخرىواأل , وجود زمني حمدود
 البحـث والنظـر يف االمتـداد ـــ عنـد املوازنـة ـــ بـل يتحـتم  .األوىل أكرب منها يف أول األمـر

 وال يكون التغليب بني املصالح سـديدا  .وتقدير مداه وحجمه ونوعه , منهام الزمني لكل
  .إال هبذا
مـع F الـذي عقـده النبـي , )صـلح احلديبيـة(هـو  ,  مثال أجـده هلـذا املعيـارأشهرو
  .ثم انتقل إىل مغزاه وداللته يف موضوعنا , كر بوقائعه بإجيازَذُ وأ .قريش

أصـــحابه إىل F دعـــا النبـــي ,  القعـــدة مـــن الـــسنة الـــسادسة للهجـــرةشـــهر ذيففـــي 
 وعلمـت قـريش بخـروج . وهم نحو من ألـف ومخـسامئة فخرجوا متجهني إىل مكة , العمرة

واسـتعدت ملنـع املـسلمني وصـدهم عـن  , فعبأت نفسها والقبائل احلليفة هلا , النبي واملسلمني
عـثامن  F  وبعث رسـول اهللا.  هبافنزلوا ,  وانتهى املسري باملسلمني إىل احلديبية. املسجد احلرام

                         فتــأخر . ال غــرينوإنــام جــاء هــو أصــحابه معتمــري , لقتــالليخــرب قريــشا أنــه مل يــأت ل



gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿ßÖ<ì‚è‚q<l^ÏéfŞi<< <SVY
ــه ــثامن يف مهمت ــرشكني , ع ــسلمني وامل ــني امل ــد  أن وراج , وجــرت مناوشــات ب ــثامن ق ع

  .ال يفـرواعـىل أفدعا النبي املسلمني للبيعة واالستعداد للقتال فبايعوه عـىل ذلـك و , قتل
  .ًاـولكن عثامن عاد بعد ذلك سامل

بعثـت قـريش يف ذلـك عـدة  و .وتتابعت املفاوضات بعد ذلك بني رسـول اهللا وقـريش
وهـو الـذي حـسم األمـر وعقـد مـع رسـول اهللا  , كان آخرهم سهيل بن عمرو , مبعوثني

  : تم االتفاق عىل ما ييلحيث , عقد الصلح
  .)عىل القول املشهور( , مدة عرش سنني , توقيف احلرب بني الطرفنيــ ١
  .تأمني الناس وحرية التنقل بني اجلهتنيــ ٢
  .يعتمروا السنة املقبلة أن عىل , ن عن عمرهتملمويرجع املســ ٣
  . املقبلة ال يقيمون بمكة سوى ثالثة أيامميف عمرهتــ ٤
  .سوى ما حيمله املسافر , أن يدخلوا مكة بغري سالحــ ٥
  .رد إليهمُ يًمن جاء من قريش إىل املسلمني مسلامــ ٦
  .مني إىل املسلردُمن عاد من املسلمني إىل قريش ال يــ ٧

قريش وتفوقهـا  وأن فيها انتصار , تنازالت  يف بنود هذا الصلح يرى أهنا كلهاوالناظر
بيــــنام هــــم كــــانوا عــــىل أتــــم  , انكــــسار املــــسلمني وتــــراجعهم وذلــــتهمو , وعزهتـــا
 فـإذا  .ولدخول مكة وإنجاز عمرهتم رغام عنهـا , ملنازلة قريش , وأقوى رغبة , استعداد

 !تهبم مل يروا سوى التنازال
تنـازل لـسهيل بـن عمـرو عـن F النبيأن  , مما زاد من شعورهم باخليبة واالنكسارو
وكتـب بـدهلا مـا  ,  بعد أن كتبت يف وثيقة الـصلحفمحيت) بسم اهللا الرمحن الرحيم(كتابة 

فمحيـت  , )حممـد رسـول اهللا(وتنازل لـه عـن كتابـة ) باسمك اللهم(وهو  , أراده سهيل
  .)هللاحممد بن عبد ا(وكتب بدهلا 

عندما جـاء الـشاب املـسلم أبـو جنـدل يرسـف يف  , وبلغ هبم الغيظ واألسى كل مبلغ
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F فـرده النبـي ,  وهو ابـن سـهيل بـن عمـرو املفـاوض املتعاقـد .هاربا من مكة , أغالله

 فكـان  .بالرغم من أنه كان مل يوقع ومل يـدخل حيـز التنفيـذ , بمقتىض االتفاق الذي جرى
 ! لدى املرشكنيأيب جندل إىل االعتقال واألغالل والتعذيبدة عا إ: أول ما نفذ منه

ويف هـذه الظـروف املهينـة  , هذا الصلح الذي أجراه رسول اهللا هبذه الرشوط القاسـية
            : حتـى قـال عمـر بـن اخلطـاب .قد زلزل املسلمني أيـام زلـزال , لكرامة املسلمني وعزهتم

ينحـروا  أن ملـا أمـرهمF النبـي  إنوحتى , IQH » ذواهللا ما شككت منذ أسلمت إال يومئ« 
فلـم  , وكـرر علـيهم األمـر ثالثـا , مل يفعل منهم أحـد , ليتحللوا من إحرامهم , وحيلقوا

فأشـارت  ,  مـن املـسلمنيوشكا هلا ما لقـي , ة ثم قام فدخل عىل أم سلم .يقم منهم أحد
 ينحـرون وحيلـق بعـضهم ًيـضاأقـاموا هـم  ,  فلـام فعـل .يبـادر هـو فينحـر وحيلـق أن عليه

  .من شدة الغم واحلزن , يقتل بعضهم بعضا أن حتى كادوا , وهم عىل غيظهم , لبعض
 خيبـة ورجـوع  :وهذه بعض نتائجه وآثـاره القريبـة والفوريـة , هذا هو صلح احلديبية

وهـزة عنيفـة للمـسلمني يف ديـنهم ومتاسـك  , وهـم وغـم وذلـة , وتنازالت , غري عمرةب
 عادت لتحتل مكانتها  .متيازات واإلنجازاتعادت قريش منتفخة منتشية باالو , صفهم
 فامذا كان بعد ذلك?... يف السيادة والزعامة عىل القبائل العربية , املتداعية

 بدايـةلقـد كـان  , ]١:الفـتح[ ﴾ D E﴿:  كـام عـرب القـرآن ـــلقد كان صـلح احلديبيـة 
  . إىل أرجـاء العمـورـــبعـد ذلـك ـــ ومنها , ةالتدفق اإلسالمي عىل أرجاء اجلزيـرة العربيـ

 ثـم كـان املـسامر .  ما قبل األخري الذي دقته قريش يف نعـشهاَاملسامر , وكان صلح احلديبية
فأقـدمت عـىل نـرصة  , وهو توقيف أعـامل احلـرب , األخري هو نقضها ألهم بنود الصلح

ضـد خزاعـة  ,  الغـادريف هجـومهم , فأمدهتم بالـسالح والرجـال , حلفائها من بني بكر
 .č إىل األبدِيةاهل اجلُوانتهت قريش ,  فمن هنا انطلق فتح مكة.F حلفاء الرسول

 . آخر معاقـل اليهـود يف بـالد العـرب , فتح املسلمون خيرب , وبني احلديبية وفتح مكة
  .فلم يبق أمام اإلسالم إال التدفق يف كل اجتاه

                                                 
 .ئذ تفاصيل مهمة ال أطيل بذكرها ويف موقف عمر يوم٣/٢٩٥:  زاد املعاد)1(
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يف أجـواء الـصلح  , إلسـالمية قـد حققـتكانت الدعوة ا وحتى بدون هذين الفتحني

 فحققـت مـن االنتـشار خـالل . ًجدانجاحات واسعة  , واألمان وحرية التنقل واالتصال
ما مل يتحقـق خـالل نحـو مـن عـرشين سـنة خلـت قبـل  , السنتني اللتني استمرمها الصلح

 . ذلك
 عاجل أمره مقارنني , وقد تناول العلامء هذا الصلح وما أسفر عنه بالدراسة والتحليل

كام خلـصها لنـا  ,  وأنقل فيام ييل خالصة أقواهلم, ومنافعه » مضاره «موازنني بني  , بآجله
 مـا :  واملصلحة املرتتبـة عـىل إمتـام هـذا الـصلح: قال العلامء « : ~قال  , اإلمام النووي

م وإسـال , التـي كانـت عاقبتهـا فـتح مكـة , وفوائـده املتظـاهرة , ظهر من ثمراته البـاهرة
 . ودخول الناس يف دين اهللا أفواجا , أهلها كلها

 وال تتظاهر عندهم أمور النبـي , وذلك أهنم قبل الصلح مل يكونوا خيتلطون باملسلمني
Fاختلطـوا  ,  فلام حـصل صـلح احلديبيـة. لمهم هبا مفصلةْوال حيلون بمن يع , كام هي

وحلـوا بـأهلهم وأصـدقائهم  , وذهـب املـسلمون إىل مكـة , وا إىل املدينةؤباملسلمني وجا
ومعجزاتـه  , مفصلة بجزئياهتـاF وسمعوا منهم أحوال النبي , وغريهم ممن يستنصحوهنم

 ,  مـن ذلـكًكثريا بأنفسهم وعاينوا , ومجيل طريقته , وحسن سريته , عالم نبوتهأالظاهرة و
فأسـلموا  , حتى بادر خلق منهم إىل اإلسـالم قبـل فـتح مكـة , فاملت نفوسهم إىل اإليامن

فلـام كـان يـوم الفـتح  ,  وازداد اآلخرون مـيال إىل اإلسـالم, بني صلح احلديبية وفتح مكة
 وكانــت العــرب مــن غــري قــريش يف . ام كــان قــد متهــد مــن امليــلـِلــ , أســلموا كلهــم

 فلـام أسـلمت قـريش أسـلمت العـرب يف . ينتظـرون بإسـالمهم إسـالم قـريش , البوادي
ــوادي ــاىل. الب ــال تع  a b c d e f g h i j﴿ :  ق

k l m﴾ . ]٢ , ١:النرص[ « IQH.  
 فكـل مـنهام قـد . ةئفكذلك السي , وكام تعظم املصلحة بام يتولد عنها من آثار ومصالح

طـال  , ولكنـه ينمـو ويعظـم شـأنه بقـدر مـا يرتتـب عنـه , ً قليالًتكون يف أول األمر عمال
                                                 

 .١٢/١٤٠ رشح صحيح مسلم )1(
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ا مـل هبـُفع , حـسنةسـنة   اإلسـالم يفَّنَمـن سـ « :  وهلـذا جـاء يف احلـديث .الزمان أو قرص

 يف َّنَ ومـن سـ .وال يـنقص مـن أجـورهم يشء , هبـا  له مثل أجـور مـن عمـلَِبتُك , بعده
وال يـنقص مـن  ,  عليـه مثـل وزر مـن عمـل هبـاَبِتـُك ,  هبا بعـدهَلِمُاإلسالم سنة سيئة فع

  .IQH » أوزارهم يشء
 إال مـن : انقطع عمله إال من ثالثإذا مات اإلنسان  « :F  قولهًأيضاومن هذا الباب 

  . IRH » أو لد صالح يدعو له , أو علم ينتفع به , صدقة جارية
 فـإذا تعارضـت مـع  .ستمر أجرهـااو , ولذلك عظم أمرها , فهذه أعامل يستمر أثرها
فهـو أوىل مـن  ,  وهكذا كل عمل يستمر عطاؤه ويطول نفعـه. غريها كان هلا فضل وسبق

  .غريه
وكانـت  , كانـت أسـوأ ,  ويتوالدفكلام كانت مما يطول أثره , امل الضارةوكذلك األع

  .جتتنب وحتارب أن أوىل
تزييف درهم واحد وإنفاقه أشد من رسقة  أن وقد نقل اإلمام الغزايل عن بعض العلامء

وإنفـاق الزيـف بدعـة  , قة معصية واحدة وقد متت وانقطعتألن الرس « قال . مائة درهم
إىل مئة  , فيكون عليه وزرها بعد موته , وسنة سيئة يعمل هبا من بعده , ينأظهرها يف الد

 النـاس أمـوالويكـون عليـه مـا فـسد مـن  , يفنى ذلـك الـدرهم أن إىل , سنة أو مئتي سنة
 والويل الطويل ملن يموت وتبقى ذنوبه مئـة .  وطوبى ملن إذا مات ماتت معه ذنوبه. بسنته

  . ويسأل عنها إىل آخر انقراضها ,  هبا يف قربهيعذب , سنة ومئتي سنة أو أكثر
 ﴾¾ ½ ¼ « µ ¸¶ ¹ º ́ ³﴿  :تعاىلوقال 

ISH »كام نكتب ما قدموه  , ثار عملهمما أخروه من آ ًأيضاأي نكتب  , ]١١:يس[
 . 

                                                 
 . كتاب العلم:  صحيح مسلم)1(
: البـن عبـد الـرب , وانظره بأسانيد وألفاظ خمتلفة يف جامع بيان العلم ,  رواه مسلم يف كتاب الوصية)2(

١٨−١٧ . 
 . ٢/٧٤ إحياء علوم الدين )3(
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أو الـسبب املفـيض إىل  , غايـة  والذريعـة هـي الوسـيلة املؤديـة إىل. الذرائع مجع ذريعـة
 .  إىل غايات ومقاصدًعادةتفيض  ,  فالذرائع وسائل. أي إىل نتيجة , بَّمسب

وهي التـي تـتلخص يف جلـب  , والرشيعة جاءت لتحقيق غاياهتا ومقاصدها يف اخللق
 . املصالح ودرء املفاسد يف الدارين
وأن املقاصـد تـستلزم  , عـن أسـباهباات ال تنفـك َبـَّاملـسب أن وملا كان من سنن اهللا تعاىل

هـا حكـام ءعطاإبـل و , فقد تضمنت الرشيعة اعتبار الوسائل وااللتفـاف إليهـا , وسائلها
  . اصدهاتابعا حلكم مق

وإىل أقبح  , أفضل الوسائل , والوسيلة إىل أفضل املقاصد «: يقول القرايف
حسن الوسائل  ومما يدل عىل «: قال  ,»وإىل ما يتوسط متوسطة  , أقبح الوسائل , املقاصد

 k l m n o p q r s t u v w﴿  :تعاىلاحلسنة قوله 
x y z   { }| ~ _  ` a b c d e f g h 

i j k l m     n o p q r s t u     v w   x 
zy ﴾ ]وإن مل يكونا من فعلهم  , فأثاهبم اهللا عىل الظمأ والنصب , ]١٢٠:التوبة L  بسبب

الذي هو وسيلة إلعزاز الدين وصون   , وسل إىل اجلهادأهنام حصال هلم بسبب الت
  .IQH » فيكون االستعداد وسيلة الوسيلة , املسلمني

ف بــرشف ُوتــرش , وتقــبح بقبحــه , ن بحــسن مقــصودهاُسْحـــَوإذا كانــت الذريعــة ت
                                                 

 .٥٨الفرق  ,  الفروق)1(
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 .  تابع هلذا املقياسًأيضافإن حكمها الرشعي  , وتنحط بانحطاطه , مقصودها

تتوقــف عليهــا وجتــب الــذرائع التــي  , ع املفــضية إىل املحرمــاتم الــذرائَّوهكــذا حتــر
 . الواجبات

انام هو انعكاس طبيعي ملصلحيتها ومنطقية  , واعتبارها هلا , وعناية الرشيعة بالذرائع
 بأســباهبا ُالعنايــة , بــل مــن لوازمهــا ,  فمــن متــام العنايــة باملــصالح واملفاســد. مهــااأحك

 . يها ماله تأثري علِّوذرائعها وكل
ــا كانــت املقاصــد ال يتوصــل إليهــا «: يقــول ابــن القــيم تفــيض  إال بأســباب وطــرق مل

يف  ,  فوسـائل املحرمـات واملعـايص. ة هبـامعتـرب , كانت طرقها وأسباهبا تابعة هلـا , إليها
 ووسـائل الطاعـات , ها إىل غاياهتـا وارتباطاهتـا هبـاإفـضائبحـسب  , كراهتها واملنـع منهـا

 فـإن حـرم الـرب تعـاىل , ها إىل غاياهتـاإفـضائبحسب  , ذن فيهابتها واإلحميف  , والقربات
وتثبيتـا  ,  لتحريمـهًفإنـه حيرمهـا ويمنـع منهـا حتقيقـا , تفـيض إليـه  وله طرق ووسائلًشيئا
 .IQH » محاه َبَرـْقـُي أن ومنعا , له

ة إنـام ييف الرشيعة اإلسالم , وكثري من املحرمات والواجبات واملكروهات واملندوبات
 ومـن هنـا . ال باعتبارهـا مقـصودة لـذاهتا , اً هلـا حكمهـا باعتبارهـا وسـائل وأسـبابأعطي

 ألهنـم ينظـرون إليهـا يف ذاهتـا فـال . مهـاَكِ مـن النـاس عـن إدراك أرسارهـا وحرييقرص كث
 مـن خـرىوال جيـدون يف األ , جيدون فيهـا مـن املفـسدة مـا يقتـيض التحـريم وال الكراهـة

تفـيض   ولو بحثوا ونظروا إىل مـا. فيستشكلون األمرجياب وال الندب  اإلاملصلحة ما يقتيض
 .  ألدركوا ملاذا كان حكمهـا كـذلكــ بشكل مبارش أو غري مبارش ــ يف القريب أو البعيد , إليه

 إال ًشـيئاالـرشيعة مل حتـرم  أن لعلمـوا , ولو أهنم صـربوا حتـى يـصلوا إىل النتـائج واآلثـار
ملصلحة يفيض  أو ,  إال ملصلحة فيهًشيئاوأهنا مل توجب  , دة يفيض إليهاملفسدة فيه أو ملفس

  .إليها
قــرر الفقهــاء عــددا مــن  , وبــالنظر إىل أمهيــة الــذرائع ومــا أولتهــا الــرشيعة مــن اعتبــار

                                                 
 .٣/١٣٥ني  إعالم املوقع)1(
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 :  ومن هذه القواعد. القواعد الترشيعية املعربة عن ذلك

  . سد الذريعة وفتحها منوط باملصلحةــ ١
  .  إىل احلرام حرامما يفيضــ ٢
  . ما يفيض إىل املكروه مكروهــ ٣
  . ما يتوقف الواجب عىل فعله فهو واجب ــ ٤
  . ما يتوقف عليه املندوب ففعله مندوبــ ٥
  . من سعى إىل إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض سعيهــ ٦
  .إذا سقط القصد سقطت وسيلتهــ ٧

وتعكـس مـدى  ,  لفقهائنـانظـر االستـصالحيا إنـام تعكـس عمـق الهذه القواعد وأمثاهل
 . ال يف مقاصدها وال يف وسائلها , إيامهنم بمصلحية الرشيعة التي ال تتخلف

<»<gé×ÇjÖ]<^â‚‰æ<Äñ]…„Ö]<xjÊV< <

أو تـسد علـيهم  , الذرائع تفتح أمام املكلفني عىل سبيل اإلباحة أو الندب أو الوجوب
 تـسد ًأيـضا ولكنها . فيض إليه من مقاصد ونتائجت تبعا ملا , عىل سبيل الكراهة أو التحريم

 وهذا هـو اجلانـب الـذي . تفيض إليه  إىل مافضاءاإلوتفتح بناء عىل درجة االحتامل ونسبة 
 . يعنيني من موضوع الذرائع

هلــا دور حاســم يف  ,  الذريعــة إىل نتيجتهــاإفــضاءنــسبة االحــتامل يف  أن وأعنــي بــذلك
 . حتديد حكم الذريعة فتحا أو سدا

 : اودرء مفاسـدمه , االعتامد يف جلب معظـم مـصالح الـدارين «: قال ابن عبد السالم
ومفاسـد إذا حتققـت  , ا وللدارين مـصالح إذا فاتـت فـسد أمرمهـ. عىل ما يظهر يف الظنون

 فـإن . مظنون غري مقطوع به , اهباب أسبتعاطي وحتصيل معظم هذه املصالح  .امهلك أهله
 وهم مـع . وإنام يعملون بناء عىل حسن الظنون , طعون بحسن اخلامتة ال يقاآلخرةال ـَّمُع

 A B C﴿ : اء التنزيل بـذلك يف قولـه وقد ج. يقبل منهم ما يعملون ال أذلك خيافون
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D E F G H I J ﴾ ]إنـام يتـرصفون  ,  فكذلك أهـل الـدنيا. ]٦٠:املؤمنـون

  .IQH ها عند قيام أسباهباُدقألن الغالب ص , مد عليهاُ وإنام اعت. حسن الظنونبناء عىل 
ألن ذلـك يف  , وقد مثل لذلك بسعي التجـار يف جتـارهتم ورضهبـم يف البلـدان ألجلهـا

وكذلك الصناع والزراع يف تعاطيهم  , الغالب جيلب هلم مقصودهم ويسفر عن سالمتهم
  . هذه األسباب حتقق هلم أغراضهم أن ألن الغالب , يكدون ويتعبون وينفقون , للوسائل

ــسببون ويتوســلون ــ , وهكــذا معظــم مــن يت ــإنــام يفعل ا الحــتامل حتقــق ون ذلــك تغليب
وعـىل  ,  وعىل هـذا التغليـب تنبنـي سياسـات احلكـام وتـدبرياهتم. مقاصدهم ومصاحلهم

التغليـب يقـوم وعـىل  , التغليب ينظر املجتهـدون يف األدلـة ويـسعون إىل معرفـة األحكـام
  .IRH التطبيب والتداوي

غـري  , ومعظـم هـذه الظنـون صـادق موافـق «:  وغريها قالمثلةد هذه األرس أن وبعد
ا مـن نـدور كـذب خوف , هذه املصالح الغالبة الوقوع فال جيوز تعطيل . خمالف وال كاذب

 .ISH »ون اهل وال يفعل ذلك إال اجل. الظنون
 . فتحهـاتظهر أكثر ما تظهر يف سـد الـذرائع ال يف  , احلاجة إىل العمل بالتغليب أن غري

 فـام هـو سـد الـذرائع ? ومـا صـلته . جيـري يف سـدها , وأكثر ما جيـري الكـالم يف الـذرائع
 . بنظرية التقريب والتغليب ?
أعيد هنا ما هو مـسطر عنـد العلـامء عـن تعريـف  أن ال أريد , فيام خيص السؤال األول

 منـه فقـط مـا أذكـر أن  ولكنـي أريـد.  فليس هذا من عـاديت. وأدلته وحجته , سد الذريعة
وهـو عالقـة سـد الذريعـة بنظريـة التقريـب  , الثـاين يكون ذريعـة إىل الـدخول يف الـسؤال

 . والتغليب
منهـا مـا وأنـا أنقـل  , بتعريفـات عديـدة متقاربـة , سدُوقد وقع تعريف الذريعة التي تـ

                                                 
 .١/٣ قواعد األحكام )1(
 .١/٣ قواعد األحكام )2(
 .١/٣ قواعد األحكام )3(
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 . والقرطبي , ومها تعريفا القايض عبد الوهاب , يساعدين عىل املقصود
إذا قويت التهمـة  , الذرائع هي األمر الذي ظاهره اجلواز «:  الوهابقال القايض عبد

  .IQH » يف التطرق به إىل املمنوع
خياف من ارتكابه الوقوع  , والذريعة عبارة عن أمر غري ممنوع لنفسه « : وقال القرطبي

 .IRH »يف ممنوع 
عـرب عنـه بعبارتـه  ,  بقيـدـــ  بمعناهـا االصـطالحيـــد الذريعـة َّفكل من التعريفني قيـ

قـوة التهمـة يف التوصـل هبـا إىل  ,  وهو يف تعريف عبـد الوهـاب. واملعنى واحد , اخلاصة
 .  اخلوف من استعامل املرشوع للوقوع يف املمنوع:  وهو يف تعريف القرطبي. املمنوع

 ًاّأي , ق اخلوفَلْطُوم , ليس املقصود به أي خوف , والتعبري باخلوف يف تعريف القرطبي
ا مل ًألن أحد , ًأصاليفهم هذا عن القرطبي  أن وال ينبغي , وأيا كانت درجته , ان مبعثهك

 بـل . مـن بـاب أوىل ,  وال من غريهمــالذرائع  املكثرين من سد ــال من املالكية  , يقل هبذا
وهـو  ,  هو ما عرب عنه عبد الوهـاب بقـوة التهمـةــ منهم والقرطبي ــالذي يقول به املالكية 

 إفـضاءالتـي تنـشأ مـن كثـرة  ,  فاملراد باخلوف قوة الظـن. فسه مقصود القرطبي باخلوفن
 فيزداد اخلـوف ــ وتزداد قوة الظن . ومن كثرة التذرع هبا عند الناس , الوسيلة إىل املفسدة

هو الغالب عند  , ع عندما يصبح استعامل الذريعة املرشوعة للوصول إىل املمنوــوقوة التهمة 
  . الناس

ارتكـاب  ه إىلإفـضائُوخيـاف مـن  , فها هنـا يـصبح كـل اسـتعامل لتلـك الذريعـة مـتهام
يفهـم غـريه مـن إطالقـه  أن وال يـصح , هو اخلوف الـذي يعنيـه القرطبـي  فهذا. املحظور
 . »خياف من ارتكابه الوقوع يف ممنوع  «قوله يف  , اخلوف

ــصريا أو  ــذا تق ــيس ه ــساهالًفل ــيت ــن القرطب ــري  ,  م ــفيف التعب ــريه . والتعري ــل تعب  ب
هذا التوضيح الذي  أن  كام. عىل ما سيأيت بعد قليل , ين أصيلآوهو استعامل قر , صحيح

                                                 
 .١/٢٧٥ اإلرشاف )1(
 .٥٨−٢/٥٧ اجلامع ألحكام القرآن )2(
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ا لبيـان ًوإنـام قدمتـه متهيـد , ًأو تكميال لـنقص يف تعريفـه , ا عن القرطبيًقدمته ليس دفاع

ف حـني ذهـب يـستدرك عـىل تعريـ , اخلطأ الذي وقع فيـه األسـتاذ حممـد هـشام الربهـاين
كــل وســيلة يتــصل بارتكاهبــا  , فإنــه جيعــل مــن الــذرائع «  :حيــث قــال عنــه , القرطبــي
              , أو شـك ,  فقـد يكـون جمـرد وهـم. ألنه مل يقيد اخلوف بحد معني ,  خوفُّأي , خوف

ــة  , أو احــتامل ضــعيف ــة الذريع ــع حقيق ــق م ــذا ال يتف ــاملعنى اخلــاصوه ــيس أي . ب                  فل
مع كوهنا مفضية يف  ,  بدليل إباحة زراعة العنب. يدعو إىل سد الذريعة , فضاءاإل خوف من

ــر ــوال إىل اخلم ــة , بعــض األح ــوتِوإباح ــاور يف البي ــضي ,  التج ــه مف ــع كون ــذلك إىل ًم ا ك
أو األمـر  , الوسيلة مفضية إىل املفسدة أن من , أو التحقق ,  من غلبة الظنًفال بد إذا , الزنى

 .IQH » . . املحظور
غفالـه ملعـاين اخلـوف واسـتعامالته إنام جاء من إ , وهذا اخلطأ يف فهم مقصود القرطبي

 فاسـتعامالت اخلـوف شـبيهة باسـتعامالت . كـالم العـربأو يف  , سواء يف القـرآن الكـريم
ــــراجح ــــى االعتقــــاد ال ــــى مطلــــق ال , الظــــن فكالمهــــا اســــتعمل بمعن ــــع وبمعن توق

   .وبمعنى الوهم , واالحتامل
اخلــوف يعــرب بــه عــن  أن وهــو , اخلـوف يتــضمن معنــى زائــدا عــن معنــى الظــن أن إال

واخلـــوف توقـــع مـــا تكرهـــه  «:  قـــال ابـــن عاشـــور. املظنونـــات املكروهـــة واملحـــذورة
 .IRH » وترادفه اخلشية ... وهو ضد األمن , النفس

 أو بدرجة قويـة ,  املكروه وظنهء اليشهو توقع , والذي هيمني اآلن من معاين اخلوف
 . وقد ورد هذا املعنى يف مواضع عديدة من القرآن الكريم  .راجحة

 ¬ »  : ﴿� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈     © ªمـــن ذلـــك قولـــه 
® °¯ ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ¾½ ﴾ ]٢٢٩:البقرة[ .  

يريــد ظــن  , اخلــوف هنــا بمعنــى الظــنن إ : وقــال بعــض املفــرسين « : قــال ابــن عاشــور
                                                 

 . ٨٠ سد الذرائع يف الرشيعة اإلسالمية )1(
 . ٢/٤٠٩ التحرير والتنوير )2(
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  .IQH » لق إال عىل حصول ظن املكروهإذ اخلوف ال يط , املكروه

يأخـذ مـن  أن ن الـزوج ال حيـل لـهإفـ , وبمقتىض هذا املعنى للخوف , فبمقتىض اآلية
ًإال إذا أصـبح واضـحا وراجحـا , عوضـا عـن تطليقـه هلـا , زوجته الراغبة يف الطالق  أن ً

ائع والقـرائن  فإذا ظهـر مـن خـالل الوقـ. احلياة بينهام لن تستقيم وفق حدود اهللا وأحكامه
ن  إ واألحكـام الـرشعية باحلـدودرجحـان اإلخـالل , ت الصلحاوالومن حم , واألحوال

مـا دامـت  , يأخذ العـوض عـن الطـالق أن فحينئذ حيق للزوج , استمرت الزوجية بينهام
 .  الزوج جهةرضار منمن غري إ , طلبته وأرصت عليهالزوجة هي التي 

 ~ { | }  t u v w x y z﴿ :  قوله سبحانهاأيضومن هذا الباب 
_ ̀ a cb ﴾ ]٣:النساء[.  

واستـشهد  , بمعنـى أيقنـتم , خفـتم هنـا «: ن إعن أيب عبيـدة , نقل القايض ابن عطية
 : بقول الشاعر

ْفقلـــت هلـــم خـــافوا بـــألفي مـــدجج   ................................. َ
ن اخلــوف بمعنــى اليقــني وال يكــو , ومــا قالــه غــري صــحيح « : ولكنــه رد عليــه بقولــه

 أن مـاأو ,  إال أنه قد يميل الظن فيه إىل إحدى اجلهتني. وإنام هو من أفعال التوقع , بوجه
 .IRH »يصل إىل حد اليقني فال 

فمعنـى اخلـوف ] ٣:النـساء[ ﴾ d e f g  h﴿  :تعـاىلويف نفس اآلية نجد قولـه 
واخلـوف الثـاين  , سمح بالتعـدد اخلـوف األول يـ. الثاين يف اآلية هو معنـى اخلـوف األول

بنـاء عـىل  ,  أو يـرتجحَقـوىَ ويف احلـالتني فاملقـصود بـاخلوف مـا ي. يدعو إىل االمتناع عنـه
 . ال عىل جمرد التوهم والتخمني , أسباب ملموسة مأخوذة بعني االعتبار

 وهو اخلوف من الوقوع يف عدم العـدل بـني الـزوجتني أو ــوعن اخلوف الثاين يف اآلية 
                                                 

 .٢/٤٠٩  التحرير والتنوير)1(
 .٤/١٣ املحرر الوجيز )2(
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يكون خوفه يف كل مرتبـة مـن مراتـب  أن فال جرم «:  يقول الشيخ ابن عاشورــلزوجات ا

 .  IQH »ينزل به إىل التي دوهنا  , العدد
 .IRH » عىل مرشوعية سد الذرائع إذا غلبت ًفتكون اآلية دليال «: وقال

    A B C D E F G H I J K﴿ :  قوله تعـاىلًأيضاومن هذا الباب 

ML ﴾ ]١٨٢:البقرة[ . 
ISH » يف هذه اآلية دليـل عـىل حكـم بـالظن « : قد تقدم يف موضع سابق قول القرطبيو

 . وقوع اجلنف واإلثمحتامل ال , اخلوف يف اآلية هو الظن الراجح أن وهذا يعنى
 عـىل مـا تـرجح وقوعـه مـن املفاسـد ومن أوضح اآليـات يف اسـتعامل اخلـوف للداللـة

  . ]٥٨:األنفال[ ﴾ m n o    p q r s    t vu﴿ : قوله تعاىل , واملكاره
م وتـرصفاهتم مـا إذا ظهر مـن أقـواهلم وأحـواهل , واآلية تتعلق باملعاهدين من األعداء

 ففـي هـذه احلالـة ال .  عـىل مهامجـة املـسلمنيِواإلقدام ,  عن عزمهم عىل نقض العهدينبئ
حتى يباغتهم العـدو  , نمتكلني عىل املعاهدة واألما , يبقوا متغافلني أن ينبغي للمسلمني

فيـضعوا  , يأخذوا بعني االعتبـار مقـدمات اخليانـة وبوادرهـا أن بل جيب , عقر دارهميف 
ثـــم يأخـــذوا أنفـــسهم باالســـتنفار  , علمـــوا الطـــرف اآلخـــر بـــذلكُ لالتفاقيـــة وياًحـــد

 . وربام املبادرة بالردع إذا كانت رضورية , واالستعداد
وإنــام هــو  , انــة يبــيح للمــسلمني فــسخ املعاهــدةخــوف اخلي أن والــشاهد يف اآليــة هــو

ولـيس  , وظهر ذلـك بأسـبابه ومقدماتـه , املعاهدترجحت فيه خيانة العدو اخلوف الذي 
 . فال يبيح فسخها ,  فهذا وارد من يوم عقد املعاهدة, جمرد االحتامل املحض

بـل ِلـرش مـن قا ITH  بـأن تبـدو جنـادع: وخوف اخليانـة«  : قال ابن عطية يف تفسري اآلية
                                                 

 .٤/٢٢٥ التحرير والتنوير )1(
 .٢٢٣ نفسه )2(
 .٢/٢٧١ اجلامع ألحكام القرآن )3(
: فيقـال  , ختـرج إذا دنـا احلـافر مـن قعـر اجلحـر , دواب صغرية تكون يف جحـور الريابيـع : اجلنادع )4(

العالمـات واألخبـار : واملقصود هنا . ويرضب مثال ملن يأيت رشه قبل أن يرى . بدت جنادع الضب 
 . عن نية اخليانة والغدر ئتنبالتي 
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 بـادئ فتلك امل.  الغدرIQHمبادئوتتحسس من تلقائهم  , وتتصل عنهم أقوال , املعاهدين
 . لـيهم عـىل سـواءإذ ـَبــنـُ حينئـذ يــنة َّقوفة ال متي خمــ التي هي غايتهم ــواخليانة  , معلومة

  . ن التزموا السلم عىل ما جيب وإال حوربواإف
 .ISH »  كذلك وليس ,  تعلم:  يف هذه اآلية بمعنىف ختا:IRH وقال حييى بن سالم

 يف توقـــع املفاســـد ًجـــاء فيهـــا اخلـــوف مـــستعمال , ُرَخـــُويف القـــرآن الكـــريم آيـــات أ
 .  توحي به األحوال والعالماتًقوياا ًتوقع , واملكاره

ة َدَوقد تقدمت قصة موسى وهارون مع عب «اخلشية  « يستعمل لفظ ًأيضاوهبذا املعنى 
 m  n o p q r﴿  :تعـاىلكـام قـال اهللا  , وفيها قول هـارون ملوسـى , العجل

s t u v w ﴾ ]٩٤:طه[.  
 . ]٢٥:النساء[ ﴾ ª» © ¨ § ¦﴿  :تعاىلومنه قوله 

 ًأصـيال ًأصـالوجتعـل منـه  , وهذه اآليات ونحوها يف القرآن تـشهد ملبـدأ سـد الـذرائع
باستثناء اإلشارة اخلاطفـة ,  اآلياتومل أجد من استشهد له بداللة هذه  , للترشيع اإلسالمي

 . ُالتي قدمتها للشيخ ابن عاشور
مرشوعية مغزى اآليات وداللتها العامة أبعد وأوسع من جمرد الداللة عىل  أن واحلقيقة
 ,  مـن املفاسـدشى واالحتيـاط ملـا يتوقـع وخيـوجـوب التـوقيهنا تـدل عـىل إ , سد الذرائع

 وهـذا يفـرض ,  وأول ظهورهـا مهـدها يفاسد وهيوتدل عىل وجوب املبادرة إىل منع املف
ا هبـذا ًيكون سلوكهم العـام مطبوعـ أن ــوعلامء ووالة  , تا وجمتمعاً أفرادــعىل املسلمني 

 وهـو مـسلك ــ وما سد الذرائع . وهو طابع اليقظة واالحتياط والوقاية واملبادرة , الطابع
 . مه اآليات املذكورة ونظائرها سوى جانب من هذا السلوك العام الذي حتتــ ترشيعي

                                                 
 .املقدمات والبدايات األوىل لإلقدام عىل الغدر:  املقصود باملبادئ )1(
 ,صاحب أقدم تفسري كامل للقرآن يوجـد اليـوم  ,  للهجرة٢٠٠تويف سنة  ,  حييى بن سالم التميمي)2(

 ) . ورجاله التفسري( وقد أعلن عن وجوده بتونس الشيخ حممد الفاضل بن عاشور يف كتابه 
 .٨/٩٥ املحرر الوجيز )3(
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وعــىل جمــرد  ,  عــىل جمــرد اهلــواجس والوســاوسنبنــيي أن هــذا الــسلوك ال ينبغــي أن عــىل

بنى عىل معطيـات ُي أن بل جيب , وال حتى عىل الفلتات واالستثناءات , األوهام والتخيالت
ضمن منـع تـخاصة وأنـه قـد ي , أو قوية عىل األقل , وعىل توقعات راجحة , واقعية ملموسة

 . أوتقييد احلريات , املباحات واملطلوبات
ُّوتوقــع  َ   ويمكــن ترتيــب. يتفــاوت وخيتلــف ,  الوســيلة املــرشوعة إىل املفــسدةإفــضاءَ

 :  التاليةالدرجات إىل فضاءت اإلاحتامال
  . حقق املفضاءاإلــ ١
  .  القريب من القطعفضاءاإلــ ٢
  .  الغالبفضاءاإلــ ٣
  .  الكثريفضاءاإلــ ٤
 .  القليلفضاءاإلــ ٥
 .  النادرفضاءاإلــ ٦

فإهنم ينظرون إليهـا  ,  وما يسد منها وما ال يسدوالعلامء حني ينظرون يف حكم الذرائع
 للتغليب بني املصالح خرى املعايري األــ طبعا ــيغفلوا  أن دون , من خالل هذه الدرجات

ه  مل يـسدو الـذيوما , ذه الدرجات من الذرائع ضمن ه فام الذي حكموا بسده, فاسدوامل
  ?منها

MI<ý]ð^–ÊÐÏ]<V< 
 امتامـألن الدخول يف الذريعة يـساوي  ,  قطعيا فاألمر واضحفضاءفأما حني يكون اإل

إمـا  ,  والذرائع يف مثل هذه احلالة تكـون حمرمـة بـالنص, الدخول يف املفسدة املتذرع إليها
وإمـا  , باعتبـاره ذريعـة إىل أخـذ الربـا , لربـاكتحـريم عقـد ا , بالنص عىل الذريعة نفسها
ــصود ــل املق ــريم الفع ــسدة  , بتح ــريم املف ــساويا لتح ــا وم ــيلته مالزم ــريم وس ــون حت فيك

تفـيض قطعـا   فكـل وسـيلة.  كتحريم قتل النفس بغري حق,  قطعيافضاءما دام اإل , نفسها
أو إرضام النـار يف  , يف اجتـاه النـاسأو إطالق الرصـاص  , كاإللقاء يف البحر , إىل املوت
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 وهـذه .  ولو مل يتعمد القتل حمرم حتريم القتل نفسهذه الوسائلهاستعامل ف , مكان مأهول

َّالدرجة واضحة ومسلمة َ.  
بـال   فحكمـه التحـريم.  مـن القطـعًقريبـاو , ًجـدا ًقويـاه إفـضاؤمـا يكـون يلحق هبـا و

وهـو أعـزل مـن كـل  , ن وحده مثاله من يكو,  ألن النادر ال حكم له وال عربة به. خالف
ـــه ســـالح ضـــعيف  , ســـالح ـــداأو مع ـــاجم , ًج ـــم هي ـــودث ـــداء  اجلن ـــدججني األع  امل
فـال  , وترصفه ذريعة إىل قتلـه ,  فهذا هالكه حمقق أو شبه حمقق. وهم ينظرون , بالسالح
ـــدهم  .جيـــوز ـــيم عن ـــار ليق ـــصغري إىل الكف ـــده ال ـــدفع ول ـــن ي ـــذلك م ـــى يف  , وك ويرتب

والتأثري عليه يف أفكاره  , وهو عاجز عن تفقده يف دينه ,  مدارسهمويتعلم يف , أحضاهنم
 ال جيوز اإلقـدام عليـه مهـام اأيض فهذا . بنسبة شبه قطعية ,  فهذا االبن مآله الكفر, وخلقه

 . املنشودة من ورائه «املصالح  «ومهام تكن  , تكن الدوافع
وهو القسم املجمـع  , م الذرائعوقد مجع القرايف هاتني املرتبتني يف قسم واحد من أقسا

  . عىل سده
كحفـر  ,  قـسم أمجعـت األمـة عـىل سـده ومنعـه وحـسمه: الذرائع ثالثة أقـسام «: قال

 وكــذلك إلقــاء الــسم يف . هالكهــم فيهــاإفإنــه وســيلة إىل  , طــرق املــسلمني اآلبــار يف
 .IRH » د سبهاعلم من حاله أنه يسب اهللا تعاىل عنُعند من ي , وسب األصنام , IQHطعمتهمأ
NI<ý]ð^–Ê<Øé×ÏÖ]<V< <

وكثـرة  , كركـوب الـسيارات وسـياقتها , ه إىل املفسدة قليال أو نادراإفضاؤأي ما كان 
فهــذه  , وكــإجراء اجلراحــات الالزمــة للتــداوي , الــسفر للتجــارة أو غريهــا مــن األعــامل
جيـوز  , ذلـك ومـع . وقد تتسبب أحيانا يف املـوت , األعامل جتلب أحيانا مفاسد وأرضارا

 )مـن املفـسدة( َّما ال يرتتب مـسببه  «:  ويف هذا النوع يقول ابن عبد السالم. اإلقدام عليها
                                                 

أو  , واألدويــة الــسامة التــي تــسبب املــوت , بيــع األطعمــة الفاســدة الــضارة:  نظــريه ممــا يقــع اليــوم )1(
أو يف األرايض الرعويــة أو  , لقــاء النفايــات الــسامة يف ميــاه الــرشبإوكــذلك . األمــراض املحققــة 

 .الزراعية
 .٥٨الفرق :   الفروق)2(
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 إذ ال جيــوز تعطيــل . لغلبــة الــسالمة مــن أذيتــه , فهــذا ال حيــرم اإلقــدام عليــه , إال نــادرا

من  وهــذا النــوع أدرجــه القــرايف ضــ.IQH »  خــشية وقــوع املفاســد النــادرةاملــصالح الغالبــة
كـاملنع مـن  , ووسـيلة ال حتـسم , وأنـه ذريعـة ال تـسد «الذرائع املجمـع عـىل عـدم منعهـا 

وكـاملنع مـن املجـاورة يف البيـوت خـشية  , فإنه مل يقل به أحد , زراعه العنب خشية اخلمر
  .IRH »الزنى 

ألن  , ه بنـسبة قليلـة إىل املفاسـدإفـضاؤفهذا النوع ال يؤثر عىل مـصلحيته ومـرشوعيته 
 مقتىض مـا تقـرر  هو ثم هذا. ا هو مقتىض التغليب اجلاري يف الرشيعة عىل نطاق واسعهذ
 بـل . وأن املعول عليه هـو االخـتالط والتغليـب , املصالح اخلالصة عزيزة الوجود أن من

عـن  وهلذا يقـول الـشاطبي .  من يذهب إىل انعدام املصالح اخلالصةــ كام رأينا ــمن العلامء 
ألن املـصلحة  , فهـو عـىل أصـله مـن اإلذن , داؤه إىل املفسدة نادراا يكون أم «: هذا النوع

 مصلحة عرية عـن عادةال إذ ال توجد يف , فال اعتبار بالندور يف انخرامها,  إذا كانت غالبة
  .ISH »املفسدة مجلة 

OI<ý]ð^–Ê<gÖ^ÇÖ]<V<< <

  .اته اخلالف بـني العلـامءفقد وقع فيه ويف جزئي ,  إىل املفسدة غالبافضاءما إذا كان اإلأ
تفـيض يف  كوهنـاو ,  مـرشوعة ومباحـةواحلكم هنا يتجاذبه كون هذه الوسـائل يف األصـل

الـذي سـبق التطـرق إليـه  ,  فهذا نوع من تعارض األصـل والغالـب. الغالب إىل املحظور
  .ITH  أعمأخرىمن زاوية 

وأشد مـنهم  , فعية الشافعي والشافإن التمسك باألصل هنا هو مذهب , وبصفة عامة
 وهلـذا فهـم ,  مالـك واملالكيـةفأكثر ما نجده عند ,  وأما اعتبار الغالب, ُيف ذلك الظاهرية

 . ويليهم يف ذلك احلنابلة فاحلنفية , يقولون بسد هذا النوع من الذرائع
                                                 

 .١/٨٥د األحكام  قواع)1(
 .٥٨الفرق :  الفروق )2(
 .٢/٣٥٨ املوافقات )3(
 . من هذا البحث , من ضوابط نظرية التقريب والتغليب , » الضابط اخلامس « راجع ذلك يف )4(
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كتاب اهللا كام دل عىل ذلك  ,  األصيل اجلواز حكمه. كتابيات الزواج بال: أمثلتهومن 

 « ª « ¬ ¯® ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ º¹﴿  :تعاىل
¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ﴾ ]ومع هذا فقد ذهب عدد  . ]٥:املائدة

بسبب  , وللنساء املسلامت , من العلامء إىل كراهته إذا كان يسبب فتنة ما لألزواج املسلمني
 . إىل غري ذلك من اآلفات املحتملة , اإلعراض عنهن

هو الزواج هبن يف أوطـاهنن مـن  ,  بالكتابياتما أقصده اآلن من مسألة الزواج أن غري
 فقـد أصـبح الغالـب . تـدومممن تطول إقـامتهم أو  , من طلبة وعامل , بل أبناء املسلمنيِق

  املـسلميقع فيها الزوج , حرماتاملفاسد وامل الوقوع يف عدد من ,  وعىل الواقعني فيهعليه
وقـد يـؤدي إىل  ,  إىل حد التنرصقد يصل ذلكو . بدرجة أشدويتعرض هلا األبناء  , نفسه
 وقـد ينـشأ األبنـاء مذبـذبني ال إىل اإلسـالم . وهي أسوأ من التنـرص , دينية ال إحلاديةحياة

ــةالالوال إىل  وال إىل النــرصانية ــة. ديني ــزوج نفــسه عــىل هــذه احلال ــا .  وقــد يــصبح ال  وأم
 فحـدث وال , لـصالةواخلنزير وعـدم ا, كاخلمر  , العملية  املحرمات ارتكاب إىلفضاءاإل

بقائهـا إأو  , ف يف سـدهاَتلـخموهـي .  احلاالت التي تـدخل يف هـذا النـوعمنفهذه  . حرج
 .  إباحتهاعىل أصل

ومجعوا له مـا  ,  وقد توىل كثري من العلامء املالكية الدفاع عن سد هذا النوع من الذرائع
  .IQH أمكن من األدلة والشواهد

نظريـة التقريـب ( كـل مـا قدمتـه عـن  أن هـو , صددأضـيفه يف هـذا الـ أن والذي أريـد
 وبـصفة , شاهد لسد هذا النوع من الذرائع ومقتض لـه , وتطبيقاهتا ,  وأدلتها)والتغليب

ـــصالح واملفاســـد  ـــني امل ـــب ب ـــايري التغلي ـــن مع ـــع م ـــار الراب ـــه يف املعي ـــا قدمت خاصـــة م
 . فهو جار هنا , املتعارضة

 فقـد جـاء الـنص ,  هذا النوع من الذرائعالقياس املصلحي الصحيح يقتيض سدن إ ثم
 ًإفـضاءتفـيض فيهـا  وذلك يف احلـاالت التـي , بتحريم عدد من الذرائع املأذونة يف األصل

                                                 
 .٣٦٤−٢/٣٥٩واملوافقات ,  ٥٩−٢/٥٧ اجلامع ألحكام القرآن  :  انظر)1(
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 ومن ذلك حتريم اهلديـة للحكـام مـن أمـراء وقـضاة ونحـوهم مـن ذوي . ا إىل املفسدةًغالب

ــا. املــسؤوليات العامــة ــة يف األصــل مــرشوعة بــل مرغــب فيه ــة إىل  ول,  واهلدي كــن اهلدي
فاقتـىض ذلـك حتــريمها كـام  , تفيض يف الغالـب إىل املحابـاة والتحيـز  املذكورينصنافاأل

يقتـيض منـع  ,  فالقيـاس عـىل الـذرائع املحرمـة بـالنص. يف احلـديث الـصحيح جـاء ذلـك
أن   ذلـك. عىل غرار ما فعل الشارع يف هذا املثـال وغـريه , ا إىل املحظورًاملباح املفيض غالب

 ملفسدة وتبـيح ًشيئاوال حترم  , تفرق بني متامثلني البتة ال «: كام يقول ابن القيم  , الرشيعة
 ملصلحة وحتـرم مـا مـصلحته ًشيئاوال تبيح  , ما مفسدته مساوية ملا حرمته أو راجحة عليه

 .IQH »مساوية ملا أباحته البتة 
PI<ý]ð^–Ê<gÖ^ÇÖ]<Æ<nÓÖ]<V< <

ــذرائعبقــي النــوع الرابــع مــن أي ال هــو  , اكثــريوهــو الــذي يفــيض إىل املفــسدة  ,  ال
 . وال هو غالب , قليل

بالذهاب إىل منعه سريا عىل منهجهم يف الردع عن  , ًقريباوهذا النوع قد تفرد املالكية ت
صفون باملبالغة و ما يًكثريا وهم ,  واالحتياطالتوقيواملبالغة يف  , السيئةاملفاسد واملقاصد 

 . يف سد الذرائع فراطواإل
ــــىل ــــنهجفع ــــذا امل ــــرشوعة يف  ,  ه ــــرصفات امل ــــن الت ــــري م ــــع كث ــــذهبون إىل من ي

  . إذا كثر يف الناس التذرع هبا إىل غري املرشوع , والصحيحة يف شكلها , أصلها
املمنـوع   إذا كانت صورة اجلـواز ممـا يكثـر القـصد هبـا إىل: قالت املالكية «: قال املقري
  .IRH »ا اعتربت اتفاق
ـــهر  ـــةوأش ـــةأمثل ـــد املالكي ـــوع عن ـــذا الن ـــض  ,  ه ـــا بع ـــل فيه ـــي يتحاي ـــوع الت البي

ولكنها يف حقيقتها تكون عندهم وسيلة  , فيجروهنا عىل صور وأشكال صحيحة , الناس
     :  وهلذا تـرجم عليهـا ابـن رشـد بقولـه . وخاصة منه التعامل الربوي , إلمضاء ما ال جيوز

                                                 
 .٣/١٤١ بدائع الفوائد )1(
 .٩٩٦ القاعدة:  القواعد )2(
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 .IQH » باب يف بيوع الذرائع الربوية« 

وجدناه ال يقتيض سده ومنعه  , وهذا النوع من الذرائع إذا عرضناه عىل أصل التغليب
ـــا ـــضاؤدام  م ـــإف ـــيس غالب ـــسدة ل ـــو اإل , اًه إىل املف ـــب ه ـــل الغال ـــضاءب ـــصالحف   إىل امل

 وفيـه .  فهـذا وجـه مـن النظـر إىل املـسألة. التي وضعت تلك الـذرائع ألجلهـا , املرشوعة
كمـذهب الـشافعي  , صل فيه احلمل عىل األصل من صـحة اإلذنواأل « : يقول الشاطبي

احـتامل جمـرد بـني  إذ لـيس هنـا إال ,  وألن العلـم والظـن بوقـوع املفـسدة منتفيـان. وغريه
  .« IRH . .... الوقوع وعدمه

مـن ذلـك بعـض  ,  فاملـوا إىل املنـعأخـرىاملالكية نظـروا إىل املـسألة مـن وجـوه  أن إال
كالوعيـد  , ها ال يكـون غالبـاإفـضائ أن التي سدت بعض الذرائع ولـواألحاديث واآلثار 

إذا ضــن النــاس  «: F حيــث قــال , يف شــأن التعامــل بالعينــة , الــذي جــاء يف احلــديث
وتركــوا اجلهــاد يف ســبيل  , واتبعــوا أذنــاب البقــر , وتبــايعوا بالعينــة , بالــدينار والــدرهم

ومثـل االسـتنكار الـشديد  , ISH »  يراجعوا ديـنهمفال يرفعه حتى , أنزل اهللا هبم بالء , اهللا
ـــا ـــشة ريض اهللا عنه ـــن عائ ـــذي ورد ع ـــم  , ال ـــة دره ـــا بثامنامئ ـــت غالم ـــن باع ـــىل م ع

هلـم يف سـد  ًأصـالوهـو احلـديث الـذي يعتـربه املالكيـة ITH » ة نقدائواشرتته بستم , نسيئة
 .  إلحالل احلرامًالذرائع التي تستعمل حيال
التـذرع  أن هـو ,  حدت باملالكية إىل سد هذا النوع من الذرائعولعل أهم الوجوه التي

 كثـرة  اجـتامع مـنٍ فـاملنع آت. ا عنـد مـن يقـع فيـهًا مـا يكـون مقـصودًهبا إىل املحظور غالبـ
 وقـد نـص عـدد مـن املالكيـة عـىل اعتبـار . مـا هـو حمـرم إىل  الوصـولقـصد مع , فضاءاإل

              :  القـرايف عـىل اعرتاضـات الـشافعي قـال ففي جـواب.  يف هذا املنع عندهميئالقصد الس
 الـسيف كبيـع , إذا صحت أركانه ,  للفساد ال يكون فاسدابأن العقد املقتيض اأيضواحتج  «

                                                 
 .٢/١٢٤ بداية املجتهد )1(
 .٢/٣٦١ املوافقات )2(
 ). باب ما جاء يف بيع العينة , ي األخبارق منت :انظر( رواه أمحد وأبو داود )3(
 ).باب من باع سلعة نسيئة ال يشرتهيا بأقل مما باعها: منتقى األخبار ( رواه الدارقطني )4(
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الفـساد يف قطـع الطريـق أعظـم مـن سـلف  أن مع , والعنب من اخلامر , من قاطع الطريق

الفساد ليس مقصودا للقصد  أن :  وجوابه, موالاألملا فيه من ذهاب النفوس و , جر نفعا
ــذات ــزاع , بال ــود صــور الن ــىل  , بخــالف عق ــة ع ــي الباعث ــدة ه ــراض الفاس ــإن األغ ف
 .IQH »  لقطع الطريق وعمل اخلمرً والبيع ليس حمصال. ألنه املحصل هلا , العقد

كانـا ن إ املتعاقدين أن : و ضابط هذا الباب «: قوله IRH » اجلواهر «و نقل عن صاحب 
فيفـسخ العقـد إذا كثـر القـصد إليـه  , ليتوصال به إىل ما ال جيـوز , دان إظهار ما جيوزيقص

 .ISH » ... فأما مع ظهور ما يربئ من التهمة فجائز , اً جر نفعٍكبيع , اتفاقا من املذهب
منـع هـذا النـوع مـن الـذرائع عنـد املالكيـة منظـور فيـه إىل  أن  نبه عـىلاأيضو الشاطبي 
ا اعتــربه يف ســد ًمالكــ أن إال , اجــدفالتــسبب املــأذون فيــه قــوي  « : قــال , القــصد الــيسء

ألنـه مـن  , القـصد ال ينـضبط يف نفـسه أن  و ذلك. بناء عىل كثرة القصد وقوعا , الذرائع
 . » لكن له جمال هنا هو كثرة الوقوع يف الوجود . األمور الباطنة
 :  اعتباراتةية يرجع إىل ثالثسد هذا القسم من الذرائع عند املالك أن : و اخلالصة

 .  إىل املحظورفضاء كثرة اإل−١
 .  املحظور ذلك كثرة القصد إىل−٢
 .  الشواهد املأثورة يف سد الذرائع من هذا النوع−٣

 و حظر ما هو مباح ? , فهل تنهض هذه االعتبارات حجة كافية ملنع ما هو مأذون
 : غليب كفة التحريمهذه االعتبارات ال تكفي وحدها لت أن تقديرييف 

                                                 
 .١٩٤الفرق :   الفروق)1(
اجلــذامي  أليب حممــد عبــد اهللا بــن حممــد  , )هر الثمينــة يف مــذهب عــامل أهــل املدينــة اجلــوا: (  كتــاب )2(

فنـسب الكتـاب إىل  , و قـد غلـط حممـد هـشام الربهـاين.  بـدمياط ٦١٠ت  , املعروف بـابن شـاس
ــرشيعة اإلســالمية . ( األيب ــذرائع يف ال ــاأليب١١٤ســد ال ــه يقــصد ب ــد :  و الظــاهر أن ــن عب صــالح ب

و هو مـن أهـل القـرن الرابـع  , )رشح خمترص العالمة خليل  , واهر اإلكليلج( صاحب  , السميع
 !!فكيف ينقل عنه القرايف يف القرن السابع  , عرش

 .١٩٤ الفروق )3(
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و هــي االسـتعامل املــرشوع للذريعــة  ,  مغلوبـة بــالكثرة الغالبـةفــضاءألن كثـرة اإل −١

 و إهـدار القــدر املغلـوب لفائــدة القـدر الغالــب هـو األصــل املطـرد يف أصــول , املـرشوعة
 كـام ذهـب إىل ذلـك ـــة إقامة الكثـري مقـام األكثـر اول أما حم. فهذا منه , الرشيعة وفروعها

جمـرد االشـرتاك يف  « :  و هلـذا تعقبـه الـشيخ دراز بقولـه.  ففيها تعـسف واضـحــالشاطبي 
 .IQH »  فهذا يشبه املغالطة يف االستدالل .ال يفيد يف االشرتاك يف احلكم) كثرة(التعبري بلفظ

 فليـست كثـرة القـصد الـيسء أوىل كثـرة القـصد ;ما قيـل يف كثـرة الوقـوع يقـال يف  −٢
 و القـصد , بـل العكـس هـو الـصحيح ,  املـضادة هلـاملراعاة من الكثرة الغالبـةار واباالعتب
 فمـن قـصدوا التوصـل إىل ,  إنام يؤثر عىل احلكم يف حق صـاحبه ال يف حـق العمـومئالسي

بسلوك الطريق املرشوع فهـم آثمـون مرتكبـون للحـرام سـواء كـان هـذا التـذرع  , املمنوع
ا ال ثاين له و يف مـرة واحـدة ًا واحدًى لو كان مرتكبه شخصبل حت , اً أو نادرً أو قليالًكثريا
و حترمهـا مـا رشعـه اهللا  , و تـضيق عليهـا , تفسد األقلية مصالح األكثريـة أن أما , ال غري

 : يف القرآن الكريم عىل لسان موسـى عليـه الـصالة والـسالمو , فال تعاىل وأذن للناس فيه
﴿À Á Â Ã ÅÄ ﴾ ]١٥٥:األعراف[ . 

 الغالـب إىل فـضاءفبعـضها يتعلـق بحالـة اإل , األحاديث و اآلثار املستشهد هباأما  −٣
فــال يــصح  ,  يف تــذرعهم بــام هــو مــرشوعئ و بعــضها خيــص ذوي القــصد الــسي. املفــسدة
 . تعميمها
 : و مها , هناك أمرين البد من أخذمها بعني االعتبار يف مسألتنا أن عىل
أو  , اًأو نوعـ , ً مرتبة:  فكلام عظم خطرها .إليهاالنظر إىل خطورة املفسدة املتذرع ــ ١
 .  و العكـس بـالعكس.  و سد سبلها أكثـر منها االحتياط يف التوقيلزم , اًأو أثر , اًمقدار

فـاملنع راجـح و لـو كـان احـتامل الوقـوع  ,  خطر عىل الـدين أو األنفـسًمثالفإذا كان فيها 
 . ًمثال بخالف ما إذا تعلقت باملال . اًليس غالب

عند سد الذريعة عليهم فإذا كانت مـصلحة  , النظر إىل املصلحة التي تفوت الناســ ٢
                                                 

 .٢ اهلامش ٢/٣٦٢ املوافقات )1(
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 غــري أخــرىأو ال تتعــدى مرتبــة التحــسينيات أو يوجــد لتحــصليها طــرق  , ضــئيلة القــدر

دونام حاجة إىل حتقـق غلبـة  , قبوالفإن سدها يكون م , الفساديفيض إىل  الطريق الذي قد
                   , ا لتفويـت مـصلحة كبـريةً أمـا حـني يكـون سـد الذريعـة مـستلزم.  إىل املفـسدةفـضاءاإل

 و قـد تعظـم أمهيـة . و البـد مـن اشـرتاط الغلبـة , فاألمر خيتلـف , و إحلاق حرج بالناس
ال  , فـال تـسد ذريعتهـا حينئـذ , د احلرج بتفويتهاو يشت , و تشتد احلاجة إليها , املصلحة

 . و ال سيام إذا تضاءلت املفسدة املتوقعة , لبتهو ال بغ , إفضاءبكثرة 
و لـو  , م للذريعة يباح عند احلاجـةِّرُما ح أن  هوــكان حيتاج إىل دليل ن إ ــو دليل هذا 

بـيح للمـصلحة ُللذريعـة أ اً سـدَمِّرُو مـا حـ « :  قال ابن القيم.  منصوصا أصلياكان حتريمه
و كام أبيحت ذوات األسـباب مـن الـصالة  , لكام أبيحت العرايا من ربا الفض , الراجحة

من مجلـة  , و كام أبيح النظر للخاطب و الشاهد و الطبيب و املعامل , بعد الفجر والعرص
حـرم لـسد ذريعـة التـشبه  ,  وكذلك حتـريم الـذهب و احلريـر عـىل الرجـال. النظر املحرم

 .IQH ». . و أبيح منه ما تدعو إليه احلاجة , امللعون فاعله , بالنساء
إذا  , املفـسدة املقتـضية للتحـريم أن و الـرشيعة مجيعهـا مبنيـة عـىل « : و قال ابـن تيميـة

 .IRH »عارضها حاجة راجحة أبيح املحرم 
 تتحدد الذرائع املباحة التي قد حتظـر و الـذرائع . و يف ضوء هذه املعادلة و هذه املوازنة

  . هي العنرص احلاسم الوحيدً دائامفضاء اإلاحتامالت فليست . املحرمة التي قد تفتح
 
 
 
 

                                                 
 .٢/١٦١ إعالم املوقعني )1(
 .١٣٣ القواعد النورانية )2(
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 :  تدعو الكثريين إىل استنكاره من جهتني قدصياغة هذا العنوان
 تـربر غايـةال « حيـث إين وضـعت املبـدأ الـشهري و املمقـوت , من جهة املـضمون −١

 الفضائل ال يذكرونه إال يف سياق اإلنكـار بينام أهل املبادئ و ,  يف صيغة تساؤل» الوسيلة
 . واالستهجان

و هو لفظ ال وجود لـه هبـذا  , )تربر( حيث حافظت عىل لفظ  , من جهة التعبري −٢
 و هـذا اإلنكـار الثـاين خيـتص بـه احلريـصون عـىل سـالمة اللغـة . املعنى يف اللـسان العـريب

أو عـىل األقـل  , الدخيلـة عنهـا الـصحفية والعاميـة و سـتعامالتبعاد االإو عىل  , العربية
 .  عن الكتابات العلميةستعامالتاالبعاد هذه إ

 . فهو موضوع هذا املبحث , أما االستنكار األول
أصبحت كاملثل شهرة  , إين أريد معاجلة كلمة سائرة , فيهفعذري  , وأما االستنكار الثاين

 فـذلك أدل عـىل . تداولـةكـام هـي حمفوظـة وم , أحـافظ عـىل العبـارة أن ُ ففـضلت. و صياغة
   بدل الكلمـة الرديئـة)جتوز(  أو )تسوغ(  فلهذا مل أستعمل عبارة . املقصود و أرسع يف اإلفهام

  .)تربر( 
  . تربر الوسيلةغاية ال: مسألة , نتقل إىل مضمون املسألةأو

ناءة ا ملـا ارتـبط بـه مـن معـاين الـدًنظـر , مقرونا بالرفض واإلنكار ًعادةيذكر هذا املبدأ 
و بحكـم التـاريخ الـذي رافـق رواج هـذا  , بمقتـضاهبفعل املامرسات التي متت  , واخلسة
 . املبدأ

                         الـــشهري نيقـــوال يليطـــابالكاتـــب اإل ,  بـــصفة خاصـــةو قـــد ارتـــبط هـــذا املبـــدأ
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 و هــو الكتــاب الــذي أصــبح إنجيــل احلكــام يف )األمــري( صــاحب كتــاب  , IQH يــافييلْكَم
 . وروبا و غريها منذ ظهوره إىل اآلنأ

اس يعـربون َّ من النـٌأصبح كثري , ) تربر الوسيلةغايةال ( ومبدأولشدة االرتباط بني مكيافييل 
شـارة مـنهم إ , »األسـاليب املكيافيليـة  «و قد يقولـون  , »باملكيافيلية  « نهج هذا ال مضمونعن

ـــه  ـــاه يف كتاب ـــافييل وتبن ـــه مكي ـــرب عن ـــا ع ـــ(إىل م ـــالقيم  , )رياألم ـــستخف ب ـــن آراء ت م
  , يف سبيل املحافظة عىل اإلمارة و عـىل احلكـم ,  وجتاهلهاوتدعو إىل نقضها , األخالقية

 . و يف سبيل بناء عظمة الدولة و توطيد دعائمها , و يف سبيل سحق املخالفني املناهضني
             : كيـافييلا هذا اجلانب من الفكـر الـسيايس عنـد مًملخص , يقول األستاذ فاروق سعد

و العمـل  ,  السياسة هي املحافظة عىل قـوة الدولـةغاية أن و انطالقا من اعتبار مكيافييل «
مكنها مـن توسـيع ـُ يف كتاباته بالوسائل التي حتقق قوة الدولة و تـفقد عني , ديادهاعىل از

املقـاييس املـسلم الوسائل التي يقصدها مكيافييل مل تكـن تقـوم عـىل  و. اخلارجسلطاهنا يف 
وال  ,  املنـشودةغايـةاملهـم واألوىل هـو حتقيـق ال أن  ذلك. و سيام املقاييس األخالقية , هبا

من هنا تربير مـدح مكيـافييل للحكـام الـذين حيققـون تركيـز  و. عربة يف الوسيلة املوصلة إليها
ــم ــوة دوهل ــلطتهم وق ــ , س ــي جل ــائل الت ــار الوس ــني االعتب ــاؤدون األخــذ بع ــأمني   وا إليه لت

  .« IRH... ... ودون مراعاة عدم ارتباط هذه الوسائل بالقيم و املسلامت األخالقية , ذلك
الــذين يتعلقــون  , »بــاألمراء اخليــاليني  «ن أســامهم َمكيــافييل مــن ســوء مغبــة مــحــذر 

  . مثل الصدق والرقة والوفاء والكرم , دي بحكمهم و دوهلموباألخالق الفاضلة التي ت
 وقبل كل يشء عىل النجاح والتفوق ًالذين حيرصون أوال , »الواقعيني  ألمراءبا «ونوه 
و نكث  , ولو اقتىض ذلك الغدر ,  و يتمكنون من تثبيت سلطاهنم و هيبة دوهلم .والنرص
  .ISH »  . .... و القسوة , و البطش , العهود

                                                 
 ١٤٦٩(ولد و مات بجمهورية فلورنـسا بايطاليـا  Niccola Macchiavelli –نيقوال مكيافيىل  )1(

ثم أبعد من مهامه بعد سيطرة أرسة املدييش عـىل احلكـم يف  , عمل يف الوظائف السياسية ) ١٥٢٧−
  .)األمري (و ) املطارحات : (  من مؤلفاته ,فلورنسا 

 .٢٤٧ص ) األمري(بحث ملحق بكتاب  , وبعده) األمري( تراث الفكر السيايس قبل )2(
 .١٣٧−١٣٥: األمري :  انظر)3(
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إذا  ,  بعـض املثالـبال يكـرتث بوقـوع التـشهري بالنـسبة إىل أ)أي األمري( وعليه  « : يقول

يـؤدي إىل  , التعمـق يف درس األمـور أن ْإذ , ال سبيل لـه إىل االحتفـاظ بالدولـة بـدوهناأ أىر
 .IQH ». . تؤدي إذا اتبعت إىل دمار اإلنسان ,  التي تبدو فضائلشياءبعض األ أن العثور عىل

 وا كثــريي مل يكونــاألمــراء الــذين قــاموا بجالئــل األعــامل « : يقــول يف موضــع آخــرو
و متكنوا باملكر والـدهاء مـن الـضحك عـىل عقـول النـاس  , الوفاء هبااالهتامم بعهودهم و

IRH » ا عىل أقراهنم من الذين جعلـوا اإلخـالص والوفـاء رائـدهمًوتغلبوا أخري , وإرباكها

يكـون  أن ًأيـضابـل البـد  , اًيكـون أسـد أن ال يكفيـه , األمري القوي الناجح أن وينبه عىل
ا قد نجحـوا أكثـر ًا طيبًأولئك الذين متكنوا من تقليد الثعلب تقليد أن عىل «ويؤكد  , اًثعلب

جييــد أن  , يتــصف هبــذه الــصفة الــذيولكــن الــرضورة حتــتم عــىل األمــري  , مــن غــريهم
ًوأن يكون مداهن , خفاءها عىل الناسإ   .ISH ». . ئيا عظيامومرا , ًكبرياا ُ

اليكساندر السادس الذي يقول ووهو البابا  ,  هذا البابيف »ا ًمثالي «ا ًوقد قدم نموذج
 .  سوى ذلـكٍومل يفكر بأي يشء , مل يقم بأي عمل سوى خداع اآلخرين « : عنه مكيافييل
 ومل يكن ثمة من يفوقه مهارة يف تقديم الوعـود .  الفرصة للنجاح يف خداعهًوكان جيد دائام

يف الوقت الـذي مل يكـن هنـاك مـن هـو  , ملغلظةيامن اياها باألإداعام  , وإغداق التأكيدات
 إذ أنـه كـان يـتقن هـذه الطريقـة يف .  يف خداعـهً ومع ذلـك فقـد نجـح دائـام. ا هباًأقل متسك

  .ITH »معاجلة األمور 
من  ا يتبعهًمشهورا ًوهي التي أصبحت شعار , العبارة اجلامعة يف كالم مكيافييل أن غري
 ـــ وهي حقيقة ال استثناء فيهـا ــ وال سيام األمراء , ع الناسويف أعامل مجي «: هي قوله , شاء

 . IUH »  الواسطةُغايةتربر ال
                                                 

 .١٣٧ األمري )1(
 .١٤٧ نفسه )2(
 .١٤٩ األمري  )3(
 .١٤٩ األمري  )4(
  .١٥١, ١٥٠ األمري )5(
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وهـي شـاعت  , »  تـربر الوسـيلةغايـةال «:  شـاعت ترمجتهـا بـصيغةهذه هي العبارة التـي 

ميكافييل مدح  أن باعتبار ,  واملخاتلةحمملة بمعاين البطش والغدر والنفاق والرياء واملراوغة
وأكد أنه البد لألمري من سلوكها إذا كـان يف ذلـك إنجـاح أعاملـه وحتقيـق  , الصفاتهذه 

ــه ــي   .غايات ــن الطبيع ــان م ــن االشــمئزاز  أن ًجــدافك ــري م ــدأ بكث ــذا املب ــاس ه ــى الن يتلق
 . وخاصة املسلمني , واإلنكار

ومن هنا دأب الكثري من الكتـاب اإلسـالميني عـىل مهامجـة هـذا املبـدأ وإنكـاره بـصفة 
اإلسالم ال يقبـل  أن عىل التأكيد ودأبوا , ودأبوا عىل تربئة السلوك اإلسالمي منه , قةمطل

 السامية واجلليلـة ال تـسوغ بحـال غايةوأن ال ,  الرشيفة إال الوسيلة الرشيفةغايةلتحقيق ال
وال سـيام مـن  ,  وهذا كالم صحيح يف مجلته. استعامل وسيلة غري مرشوعة , من األحوال
ــة اخل ــةالناحي ــة الوعظي ــة. طابي ــة والفقهي ــة العلمي ــا مــن الناحي ــاج إىل تــدقيق  ,  أم فيحت
 . أو إىل تقييد وختصيص , وتفصيل

جيـد مـن املـسلامت  , ولقواعد االجتهاد عند فقهائنـا ,  لألحكام الرشعيةاملستقرئن إ
 ا عـىلًوأن للغايـات تـأثري , ا عـىل حكـم الوسـائلًللمقاصـد تـأثريأن  , التي ال غبار عليها
 وإنـام يقـع التفـاوت بـني العلـامء يف مـدى .  فهـذا أصـل ال غبـار عليـه. أحكام التـرصفات

 بعـض مـا يـدل عـىل ذلـك − غـري بعيـدـــ وقد قـدمت . ويف حدود ذلك ورشوطه , عاملهإ
أحكــام الوســائل تتبــع أحكــام  أن وبينــت , ويــنص عليــه مــن األدلــة ومــن أقــوال العلــامء

 . مقاصدها
وعــىل  ,  عــىل عمومــه) تــربر الوســيلةغايــةال( ن قبــول مبــدأ وإذا كــان مــن غــري املمكــ

 ما يتجه إليه كـالم ًأيضافإن من غري السليم  , وعىل ما شحن به من آراء مكيافيلية , عالته
مما يؤدي  ,  الوسائلمن إنكار لكل تأثري للغايات عىل أحكام , بعض الكتاب اإلسالميني
املــسلمني إىل تفويــت الكثــري مــن مــصاحلهم بــل قــد يــؤدي ب , إىل مجــود يف الفكــر والعمــل

 يف مثاليـة سـاذجة فـراطوأن نحـذر اإل , نحـذر مـن تـأثري رد الفعـل أن  فيجب. املرشوعة
وأن نلـتمس  , حذر النموذج املكيافييل والبيئـة التـي أفرزتـهَمثلام ن , تشل أفكارنا وأعاملنا
ــصواب ــتني يف هــذا املــسلك. ونتمــسك هبــام , احلــق وال ــا امل ــنهج العلمــي  وحبلن  هــو امل
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 . الذي ال خياف يف اهللا لومة الئم , النزيه

عـد عنـدنا ُال ي , ما اعتربه مكيافييل غايات نبيلة ومقاصـد جليلـة أن ًنتبني أوال أن جيب
ولـيس مـن غايـات  ,  فلـيس مـن غايـات املـسلمني.  مـرشوعةغايـةأي ليس  ,  باملرةغاية

وعـىل  , وفرض هيبة ظاملة عىل اجلمهور , وحمق املعارضني , احلكم عندهم قهر الشعوب
  ودولتهتكون كلمة األمري أن  عند مكيافييل هيغاية ال: أخرى وبعبارة , احلكام املجاورين

 .  هي العليا ورشيعتهتكون كلمة اهللا أن  عندنا هيغايةبينام ال , هي العليا
 اهللا هـي كتابـه وسـنة  كلمـة, وكلمة اهللا ال يمثلها ال األمري املسلم وال جيشه وال دولتـه

 وهكـذا  .وقوته وانتـصاره , بينام مكيافييل يضع يف هذه املنزلة األمري ومصلحته ,F نبيه
 . اً وأساسيًتاماا ً ومفهوم الوسيلة اختالفغايةخيتلف مفهوم ال

تكـون كلمـة اهللا هـي  أن هـي ,  الغايـات عنـد املـسلمني يف هـذه الـدنياغايةوإذا كانت 
ــا ــة , العلي ــإن كلم ــادف ــصالح العب ــل م ــضمنت ك ــد ت ــب  ,  اهللا ق ــضمنت أســمى مرات وت

 .  ذلك يف املعيار األول من معايري الرتجيح بني املصالحُوقد بينت , سعادهتم
 عنـد غاية عندنا ليست هي الغايةفإن ال , ) تربر الوسيلةغايةال( فلو قلنا نحن املسلمني 

 . ميكافييل وأهله
الغايات التفصيلية حليـاة املـسلم ولكافـة ن  إ: أقول , فإذا اتضح هذا عىل وجه اإلمجال

للـرشع فيهـا  , يـسلكها وكذلك الوسائل التي . إنام تستمد مرشوعيتها من الرشع , أفعاله
ــه ــهحكم ــه.  وهدي ــه وهدي ــن حكم ــرشوعة أن  وم ــري امل ــائل غ ــن , بعــض الوس  أن يمك
 وأبـدأ .  وضـوابطه ولـذلك حـدوده, وأن تأخذ حكم املرشوعية بالنظر إىل غاياهتـا , تباح
 . مثلة بعرض بعض األًأوال
 أن , ويف غريمهـا مـن كتـب احلـديث والـسرية وأسـباب النـزول , يف الصحيحني بتث

اعتـصم هـؤالء  , بنـي النـضري مـن اليهـود ملا حـارصواF ومعهم رسول اهللا , الصحابة
ملــا يف ذلــك مــن  ,  فعمــد الــصحابة إىل قطــع بعــض نخــيلهم وحتريقــه. داخــل حــصوهنم

 . اًوقيل سـت ,  اثنتني: قيل ,  فأفسدوا من ذلك بعض النخالت. إضعاف ملعنويات العدو
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 الصالح قطـع النخـل َنِمَألست تزعم أنك نبي تريد الصالح ? أف ,  يا حممد: فقال اليهود

  .? وحرق الشجر ? وهل وجدت فيام أنزل عليك إباحة الفساد يف األرض
وعـن  , شل حركة املسلمني وإعجازهم عـن املواجهـةوكأين باليهود يريدون هبذا الكالم 

  :بينام يستبيحون ألنفسهم كـل يشء ويـسلكون حلـرب املـسلمني كـل سـبيل , أسباب النرص
﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ª     « ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ . 

  ]٧٥:آل عمران[
وحتـى ال يكـون  ,F ا فـيام فعلـه املـسلمون بـإذن النبـيًوحتى يكـون احلكـم واضـح

ــالم ــود ألك ــسلمني اليه ــىل امل ــأثري ع ــه , ي ت ــاىل قول ــزل اهللا تع  O P Q R S﴿  :أن
T U V W X Y Z [ ﴾ ]٥:احلرش[ . 

جلـاء أريـد بـه مـصلحة إ , قطعوا من النخلما  أن : واملعنى « : قال العالمة ابن عاشور
يف  ,  مل يقطـعيبقـُ وأن مـا أ, وإذالهلـم , وإلقاء الرعب يف قلـوهبم , العدو إىل االستسالم

 فكـان يف كـال القطـع واإلبقـاء . ٌألنه آيل إىل املسلمني فـيام أفـاء اهللا علـيهم , مصلحةبقائه 
 N » فكان حكم اهللا ختيري املسلمني ,  فتعارض املصلحتان. مصلحة
حتريق دار العـدو وختريبهـا وقطـع  أن ومن هذه اآلية أخذ املحققون من الفقهاء « : قال

 .IQH »ملتعينة إذا دعت إليه املصلحة ا , ثامرها جائز
 ال حيبـه اهللا وال , هو إفساد يف األرض , فالقيام بأعامل اإلتالف واإلحراق والتخريب

رمـــي إىل ردع اخلونـــة ت ,  عقوبـــة مـــستحقة ولكنـــه ســـبحانه أذن فيـــه إذا كـــان. يرضـــاه
 ويف هذا كلـه , ظهرت وانفضحت أن وإىل القضاء عىل كيدهم ودسائسهم بعد , املتآمرين

ا يف ًفألجـــل هـــذه الغايـــات جـــاز مـــا لـــيس جـــائز , اهللا وإعـــالء لكلمتـــه متكـــني لـــدين
 . غايةوساغت الوسيلة بالنظر إىل ال , األصل

مما يؤكد أنـه تـدبري  ,  يف العهد النبويًجدا ة إىل هذا التدبري مرات قليلاللجوءوقد وقع 
                                                 

  .٢٨/٧٦ التحرير والتنوير )1(
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يف  حاديـثبعـض األ ,  وقـد سـاق ابـن تيميـة اجلـد. استثنائي عىل خالف األصـلَعريض 
لة والتحريـق وقطـع الـشجر ـُثــَمـبـاب الكـف عـن ال «  :وتـرجم عليهـا بقولـه , املوضوع

 .IQH »إال حلاجة ومصلحة  , وهدم العمران
 التـي جـاء فيهـا حاديـثوقد استشكل بعض العلامء ما ظنوه من تعارض بني بعض األ

 فقـد , حد أمرائـهوبني ما قاله أبو بكر الصديق أل , القيام بالتحريق والتخريب ضد العدو
ًبعـــث جيوشـــا إىل  , أبـــا بكـــر الـــصديق أن  بـــن ســـعيد مالـــك عـــن حييـــىروى اإلمـــام

 فكـان ممـا , وكان أمري ربع من تلك األرباع ,  مع يزيد بن أيب سفيانفخرج يميش , الشام
وال تقطعـن  , اً هرمـًكبـرياوال  , اً وال صـبيً ال تقتلن امرأة :موصيك بعرشوإين «  : قال له
 وال حتـرقن . إال ملأكلـة , اًوال بعـري , ًوال تعقـرن شـاة , اًوال ختـربن عـامر , اًمثمرا ًشجر
 .IRH » وال جتبن , وال تغلل , وال تفرقنه , ًنخال

وال  « : فقـالF معـارض ملـا جـاء عـن النبـي , ما قاله أبو بكر  أن شوكاينفقد ظن ال
 .F« ISH عن النبيما وقع من أيب بكر ال يصلح ملعارضة ما ثبت  أن فىخي

ن قطــع مــا ثبــت اإلذن النبــوي فيــه مــ أن  ذلــك;ك لــال تعــارض هنا أن واحلقيقــة
ذلك إفـساد  أن  واألصل.  جيوز اللجوء إليه عند االقتضاء تدبري استثنائي هوإنام , وحرق
أبو فـ . وإال فـال , وا رضورة اللجوء إليـه فعلـواورأ ,  احلالة األمرأولو فإذا قدر . ال جيوز

 . ITH الذي ال يعدل عنه إال لسبب حيتم ذلك أوىص أمريه بام األصل  كرب
  .يف مقـدمتها احلـربو ,  جواز الكذب يف بعض املـواطن: ًأيضا هذا الباب أمثلةومن 

  .IUH » احلرب خدعة «: وقد صح يف احلديث 
                                                 

 .٧/٢٤٨نيل األوطار :  انظر )1(
 .٢/٤٤٨ املوطأ )2(
 .٧/٢٥٢:  نيل األوطار)3(
بـامللحق  , بـني أيب إسـحاق الفـزاري واألوزاعـي. ضـوع  وانظر حـوارا فقهيـا دقيقـا ومفـصال يف املو)4(

 . ٣٥٧−٣٥٤أليب إسحاق الفزارى ص , لكتاب السري , ٢
 . باب جواز اخلداع يف احلرب:  مسلم عن أيب هريرة )5(
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يـرخص يف يشء F مل أسمع النبـي«  : وجاء يف احلديث عن أم كلثوم بنت عقبة قالت

وحـديث الرجـل  ,  بـني النـاسصـالحواإل , من الكذب ممـا تقـول النـاس إال يف احلـرب
  .IQH » امرأته وحديث املرأة زوجها

 . وال خيفى عىل أحد ما جاء يف القرآن والـسنة مـن الوعيـد والتـشديد يف شـأن الكـذب
 ـ بناء رونالعلامء من ي بل من , يف حاالت استثنائية حمددة , فإن الرشع أذن فيه , ومع ذلك
 . ا يف بعض احلاالتًالكذب قد يكون واجب أن عىل ذلك ـ

خيتبـئ عنـد أحـد  أن : ومن احلاالت التي اعتـرب فيهـا ابـن عبـد الـسالم الكـذب واجبـا
تكـون عنـد  أن  ومنهـا, أو قطـع يـده , ا ممـن يريـد قتلـهًهربـ ,  معصوم الدمشخص بريء

 أن فيجــب عليــه « : قــال , بهااإلنــسان وديعــة ألحــد فيــأيت ظــامل يــسأل عنهــا ليغتــص
ــا ــع واجــب , ينكره ــظ الودائ ــا , ألن حف ــظ هل ــا حف ــا هاهن ــا  , وإنكاره ــو أخــربه هب ول
الكـذب  أن والتحقيـق يف هـذه الـصور وأمثاهلـا «  :قـال  ,». . وإنكارها إحسان , لضمنها

عـىل قـدر رتبـة تلـك املـصلحة مـن  , ويثاب عىل املصلحة التي تضمنها , ا فيهًيصري مأذون
ثـم إثـم ولـو صـدق يف هـذه املـواطن أل ,  واألبـضاع واألرواحموالاألالوجوب يف حفظ 

 IRHN » املتسبب إىل حتقيق هذه املفاسد
عـن  , ما رواه عبد الـرزاق يف مـصنفه , بالكذبF  التي أذن فيها النبيومن الوقائع
  بـالنبيالط ملـا أسـلم التحـقِ أن احلجاج بن ع: يف حديث طويل ملخصه , أنس بن مالك

Fمع الرسول واملسلمني فـتح خيـرب وشهد. ه وهجرتهيعلم أحد بمكة إسالم أن دون  . 
وكـان الرجـل  , يـأيت أهلـه قـصد اإلتيـان بـبعض مالـه أن يفF وبعد ذلك استأذن النبي

فـأذن لـه  , يكذب لـيخلص مالـه أن  واستأذن يف. وكان يستخرج املعادن , صاحب ثروة
ًوأن حممـدا  « , ًحممدا وأصحابه قـد اهنزمـوا يف خيـرب أن أخربهاه وَ فأتى زوجت .F النبي

َقد أرس وتفرق عنه أصحابه ِ ُ « ISH , ه ليـذهب فيـشرتي مـن أموالـجتمـع لـه  أن وطلب منها
                                                 

 ).٧/٢٥٥نيل األوطار . ( رواه أمحد ومسلم وأبو داود)1(
 .٩٧−١/٩٦ قواعد األحكام )2(
وانظر القصة بمزيد من اإلضافات يف  , ٣/٣٣٧: ها صاحب زاد املعاد  هذه الزيادة من رواية اعتمد)3(

 .١١٧٥−٣/١١٧٣سرية ابن هشام 
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 ثم مر عىل العباس بن عبد املطلـب . فجمعت له ما طلب , غنائم املسلمني عند هيود خيرب

  فـأخربهـــاملرشكون عن احلجاج بن عالط ذي تناقله  من اخلرب الًشديدا وكان قد فزع فزعا ــ
حتـى ينـرصف  , يكـتم عنـه ثالثـة أيـام أن وطلـب منـه , رسول اهللا بكل خري وأنه فتح خيربأن 

ــريش ــن ق ــأمن م ــل , وي ــان. ففع ــة يف أم ــل إىل املدين ــاد الرج ــرح  ,  وع ــرشكني يف ف ــرك امل وت
فتبادل  , م كشف العباس حقيقة األمر وبعد ثالثة أيا.  مكة يف حرسة وأملمسلميوترك  , عظيم

  .IQH املسلمون واملرشكون احلالة التي كانوا عليها بعد خرب احلجاج
ومنهـا جـواز  « : قال ابن القيم وهـو يعـدد األحكـام الفقهيـة املـستنبطة مـن فـتح خيـرب

إذا كـان يتوصـل  ,  ذلـك الغـريَإذا مل يتـضمن رضر , كذب اإلنسان عىل نفسه وعىل غـريه
حتى أخذ مالـه بمكـة مـن  , كام كذب احلجاج بن عالط عىل املسلمني , ب إىل حقهبالكذ

مـن  ,  وأما مـا نـال مـن بمكـة مـن املـسلمني. غري مرضة حلقت املسلمني من ذلك الكذب
وال ســيام  , فمفــسدة يــسرية يف جنــب املــصلحة التــي حــصلت بالكــذب , األذى واحلــزن

 . ذي حصل بـاخلرب الـصادق بعـد هـذا الكـذبوزيادة اإليامن ال , تكميل الفرح والرسور
 .IRH »ا يف حصول هذه املصلحة الراجحة ًفكان الكذب سبب

 k l m n o﴿  :اهللا تعـاىل حـرم الرشـوة فقـال أن ًأيـضاومن هذا الباب 
p q  r s t u v  w x y z { ﴾ ]١٨٨ :البقرة[ .  

 . وهـو الوسـيط , ISHام والرائش بينهالرايش واملرتيشُ نبوية لعن أحاديثوجاء يف عدة 
وتعـذر  , اًإذا كان حقـه معلومـ , صاحب احلق أن ومع هذا فقد ذهب عدد من العلامء إىل
ــذل رشــوة ــه إال بب ــه احلــصول علي ــ , علي ــه ب ــا اآل, ITHهلاذجــاز ل ــه  وأم ــال جتــوز ل خــذ ف

 . وهو ملعون آكل للسحت , بحال
                                                 

 .٤٦٩−٥/٤٦٦مصنف عبد الرزاق :  انظر )1(
 .٣/٣٥٠ زاد املعاد )2(
 .باب هني احلاكم عن الرشوة واختاذ حاجب لبابه يف جملس حكمه , منتقى األخبار:  انظر )3(
 واحلادي يف فتاوى احلافظ أيب الفضل عبد اهللا الـصديق الغـامري ٢٦٩−٨/٢٦٨نيل األوطار :  انظر )4(

  .٥ص
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 ببذل الرشوة جاز له بـذهلا وال سبيل إىل دفعها إال , وكذلك من نزلت به مظلمة حمققة

 الوسـائل املمكنـة بعـد اسـتنفادال جيوز اإلرشاء إال  ,  ويف احلالتني. ودفع الظلم عن نفسه
 . أو لدفع الظلم , لتحصيل احلق

الرشـوة املحرمـة هـي التـي تعطـى  «: ~وقال شيخنا العالمـة عبـد اهللا بـن الـصديق 
فـال  ,  نزل بهًلريفع ظلامأو  , يصل إىل حقه لًالما أما من دفع , إلبطال حق أو إحقاق باطل

 عليــه مجاعــة مــن َّ هــذا نــص. خــذ فقــط وإنــام يــأثم اآل, حرمــة عليــه يف دفــع املــال وال إثــم
  .)٥ ص :احلاوي(منهم ابن حجر يف كتابه الزواجر  , العلامء

 جواز اإلرشـاء ولـو لنيـل حـق أو دفـع شوكاينوقد أنكر اإلمام القايض حممد بن عىل ال
والتخـصيص لطالـب  « : ~ قـال .  بال دليـلحاديثختصيص لألهذا  أن واعترب , ظلم
 التحـريم :  بـأي خمـصص ? فـاحلقأدريال  , بجـواز تـسليم الرشـوة منـه للحـاكم , احلق
فـإن جـاء بـدليل  , زعم اجلواز يف صورة مـن الـصور  ومن. ًأخذا بعموم احلديث , ًمطلقا
  .IQH »فإن األصل يف مال املسلم التحريم  , ًوإال كان ختصيصه ردا عليه , مقبول

 , ه ونكربه يف أحـد قـضاة اإلسـالم العظـامَّنجل أن ال يسعنا إال , وهذا التشدد والورع
حتـى ممـن  , ا عن قبول اهلـداياًامتنع هنائي , أنه ملا ويل القضاء , وقد بلغ من ورعه وتشدده

  .IRH  حتى مع أقاربه بل قطع التهادي .كان يتهادى معهم قبل واليته القضاء
 :  الناهية عن الرشوة فهو ما ييلحاديثأما بيان املخصص لأل

 p q  r s t u v  w x y z﴿  :تعـاىلقوله  −١
ـــرة[ ﴾ } ـــح للنهـــي عـــن اإلدالء إىل احلكـــام  , ]١٨٨:البق ـــل رصي ـــة تعلي ـــي اآلي فف

يـديل برشـوة  وهـذا ال ينطبـق عـىل مـن ,  الناس ظلامأموالوهو التوصل إىل أكل  , بالرشاوى
 . فيبقى يف حكم التحريم واللعن ,  ملال بغري حقٌبينام آخذ الرشوة آخذ , لنيل حقه املعلوم

ما حرم للذريعة يباح عند احلاجة  أن ــ بعضها تقدم ذكره ــ كثرية أمثلةقد علمنا يف  −٢
                                                 

 .٨/٢٦٨ نيل األوطار )1(
 .٨/٢٦٩نيل األوطار :  انظر)2(
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ذريعـة ا لً والرشوة إنام حرمت سد, ًحرجا وًرضرادخل عىل الناس ُال سيام ما ي , الراجحة

 ـ وهـو الرتخـيص  ويف موضـوعنا, التحيز يف األحكام ومـا ينـتج عنهـا مـن ظلـم وغـصب
 . وينتفي الظلم والغصب , تتحقق احلاجةلصاحب احلق ـ 

 ـــيكذب  أن للحجاج بن عالطF كيف أذن النبي , نا عىل وجه اخلصوصْيَورأ −٣
 .  مالهيستخلص أن  ألجلــوقد نال بكذبه من رسول اهللا ومن املسلمني 

الكـذب أشـد حتريم  أن باعتبار ,  أوىلُوهو قياس , نقيس مسألتنا عىل هذه أن فال أقل من
كـان فيـه يشء مـن األذى  , F الكـذب الـذي أذن فيـه النبـي أن وباعتبـار , من حتريم الرشوة

 .  أما مسألتنا فليس فيها رضر عىل أحد. للغري
و هـي مـن  , مة بنصوص القرآن والـسنةو هي حمر ,  الغيبةًأيضا هذا الباب أمثلةومن 
 مـا يـسمح ًأيضافقد جاء يف النصوص  ,  و مع ذلك,  و نصوصها غنية عن الذكر, الكبائر

 . هبا إذا كان القصد مرشوعا و حمققا ملصلحة مرشوعة
  .ًملا طلقها زوجها ثالثـا وانقـضت عـدهتا , فمن ذلك ما جاء يف حديث فاطمة بنت قيس

معاويـة بـن أيب سـفيان و أبـا  أن  ـــأي لرسـول اهللاـــ ت ذكـرت لـه فلام حللـ « : <قالت 
وأمـا  , IQH جهـم فـال يـضع عـصاه عـن عاتقـهأبـو  أما «  :F  فقال رسول اهللا. خطباين , جهم
 . احلديثIRH » ...  أسامة بن زيد انكحي. ة فصعلوك ال مال لهمعاوي

 جواز ذكر اإلنـسان بـام فيـه عنـد و يف احلديث دليل عىل « : قال العالمة ابن دقيق العيد
 و هـذا أحـد املواضـع التـي أبيحـت فيهـا الغيبـة . و ال يكون من الغيبة املحرمة , النصيحة

 .ISH » ألجل املصلحة
 :  منها النووي ستة مواضع هيَّعد , واملواضع التي يشري إليها ابن دقيق العيد

 .  التداعي و التظلم عند احلكام−١
                                                 

 .  كناية عن كثرة رضبه لزوجاته)1(
 .  رواه مسلم وأبو داود والنسائي والرتمذي وابن ماجه واإلمام أمحد)2(
 .٤/٥٧حكام رشح عمدة األ ,  إحكام األحكام)3(
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  .ر بمنكره قصد االستعانة عىل تغيري املنكر ذكر صاحب املنك−٢
  . االستفتاء عند العلامء−٣
 . حتى ال يقعوا فيها و يف حبائل أصحاهبا ,  حتذير املسلمني من اآلفات و الرشور−٤
 .  ذم املجاهر بفسقه و بدعته−٥
 . كاألعمش و األعرج , قصد التعريف ,  ذكر اإلنسان بلقبه و صفته−٦

كتجــريح الــرواة والــشهود  , كــون واجبــة يف بعــض هــذه املواضــعالغيبــة ت أن وذكــر
باب ما جيوز مـن اغتيـاب  « :  و من تراجم اإلمام البخاري يف كتاب األدب .IQHواملصنفني

 رجـال اسـتأذن عـىل النبـي أن و فيه حديث عائشة ريض اهللا عنهـا , »ب َيِّأهل الفساد و الر
F, فلـام دخـل عليـه أالن لـه ,  »  أو ابـن العـشريةبئس أخو العـشرية , ائذنوا له«  : فقال

 لـه َْتنَلَثم أ ,  الذي قلتَقلت ,  يا رسول اهللا: »  أي بعد خروج الرجل«:  قلت . الكالم
 !الكالم ? 
 . » اتقاء فحشه , أو ودعه الناس , رش الناس من تركه الناسن إ , أي عائشة«  : قال
  . » تقاه الناس لرشهمن رش الناس من ان إ « :  املوطأرواية ويف

هلا تأثري عىل حكم الوسـيلة  ,  املقصودةغايةال أن هو , والذي يتحصل من كل ما سبق
 أن  رأينا يف مبحث الـذرائع كيـف.  كثريةأمثلةا يف ً و قد رأينا هذا مطرد, املتخذة لتحقيقها

 أو تفـيض بـشكل حمقـق عنـدما , تـصبح حمرمـة أو ممنوعـة , الوسائل املرشوعة يف األصـل
قـد تـصبح  , الوسـائل املحرمـة يف األصـلأن  ,  هذامبحثنا ثم رأينا يف . غالب إىل املفسدة

 .  املطلوبة من ورائهاغايةبالنظر إىل ال , جائزة مأذونة
غ الوســيلة املحظـــورة يف ِّوَسُتــ , اً املعتــربة رشعــغايــةالن  إ: وهكــذا يمكننــا القــول

 : وذلك يف األحوال الثالثة اآلتية , األصل
ــرب−١ ــة احل ــا. و احلــرب خــداع و رصاع ,  حال ــاحلرب هن ــصود ب  احلــرب :  و املق

                                                 
 .١٤٣−١٦/١٤٢:  انظر رشحه لصحيح مسلم )1(
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 . و عىل رأسها إعالء كلمة اهللا , املرشوعة والرامية لغايات مرشوعة

 . و املعلومة بشكل ال نزاع فيه , اً استخالص احلقوق املستحقة رشع−٢ 
 .  دفع الظلم و العدوان−٣

البـد فيـه مـن  ,  وسائل حمظورة يف األصلاستعامل اللجوء يف هذه احلاالت إىلعىل أن 
 : مراعاة الرشوط اآلتية

 . يقع استنفاد الوسائل املرشوعة أن −١
 . هاملحظورة بالقدر الالزم دون جتاوزتستعمل الوسيلة  أن −٢
  أال يكون يف ذلك ظلم ألحد−٣
 .  أال يكون يف ذلك مفسدة أعظم−٤
 . هد أال يكون يف ذلك غدر و ال نقض لع−٥

    m n o﴿  :تعـاىلفقد مر بنا غري بعيـد قولـه  , و فيام خيص هذا الرشط األخري

p q r s    t vu w x y z {  ﴾ ]٥٨:األنفال[ . 
,  اً و ال جتـوز مباغتتـه غـدر. فيجب إعالم العدو بوضع حـد للعهـد الـذي بيننـا و بينـه

﴿w x y z {  ﴾ ]٥٨:األنفال[ . 
 , لكل غادر لواء يوم القيامـة يرفـع لـه بقـدر غـدره « : F ويف احلديث قال رسول اهللا

  .IQH » ا من أمري عامةًأال و ال غادر أعظم غدر
بعض االتفاقيات الدولية التـي يـدخل  , إذا التزم به اجلميع , ومما جيب الوفاء به اليوم

 P    Q﴿ : كمعاملـة املـدنيني واألرسى , و املتعلقة بشؤون احلـرب , فيها املسلمون
R S UT V W X Y   ﴾ ]٧:التوبة[ .  

                                                 
 . باب حتريم الغدر ,  رواه مسلم من حديث أيب سعيد)1(
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Ø’ËÖ]íÚ‚ÏÚ 
 

 : أو هو معنى واحد ذو وجهني ,  األغلبية معنياناملقصود عندي بحكم
األغلبية من أفراد األمـة و األغلبيـة و , ية من الناس هو احلكم الرشعي لألغلب: األول
هل هلذه األغلبيات اعتبار زائـد  , و األغلبية من ممثيل األمة و املقدمني عندها , من العلامء

 غريها ?لكوهنا أغلبية ? هل هلا أولوية و رجحان عىل 
هـل  , و الـرأي الـذي تـذهب إليـه األغلبيـة ,  احلكم الذي يصدر عن األغلبية: الثاين

  ا عــــــىل مــــــاًا لكونــــــه قــــــول األغلبيــــــة ? هــــــل يعتــــــرب راجحــــــًيعتــــــرب صــــــواب
  ا ?ً خالفه ? هل يعترب ملزم

           , ا مـن وجههـا األولًو خـصوص , و قد تطرق عدد من الكتاب املحدثني إىل هذه املـسألة
 . ةبو يف مقاالت رسيعة و فقرات مقتض , ا سياسيا فكريتناولوها تناوالو لكنهم 

ا إىل معاجلـة علميـة ًمفتقـرـــ مع مـا يكتـسيه مـن أمهيـة و خطـورة ــ و قد بقي املوضوع 
ا إىل وضعه يف سياق البناء الفقهي و األصويل العام وهـذا مـا توخيتـه يف ًو مفتقر , أصولية

 . هذه املعاجلة
هــو تقريــر  , و يف هــذا الفــصل منــه بالــذات ,  يعنينــي أساســا يف هــذا البحــثالــذيو

 لغرض تثبيـت القواعـد مثلةو إنام أسوق ما أسوق من التفاصيل و األ , القواعد و املبادئ
 فــإذا أعرضــت عــن معاجلــة بعــض املــسائل الفرعيــة وبعــض . واملبــادئ وتوضــيحها
 املنحـى هـذا البحـث ذيس غرضـا يل يف ذلـك لـي أن فـألين أعتـرب , التفصيالت التطبيقية

 . التأصييل
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אא 
 

íéÂ†Ö]íÖù]Ñ^é‰»íéf×Æù]íÖ`ŠÚ 
 

  . البد من التسليم بأن مسألتنا هذه ليست من املسائل املنصوصة
ام أنـه لـيس كـ , بمعنى أنه ليس هناك نص يأمر رصاحة باتباع األغلبية و لزوم حكمهـا

  . حيذر من ذلكهناك نص ينهي أو 
 والنــصوص التــي تتــصل باملوضــوع ويمكــن . إنــام هــي مــسألة اجتهاديــة اســتنباطيةو

و لكنها مجيعا حتتاج إىل تـدبر  , وخصوصا يف السرية النبوية , اعتامدها يف االستنباط كثرية
  . لكي تفصح عن داللتها يف املوضوع , واستنطاق

و اختلفـــت اســـتنباطاهتم منهـــا  , أنظـــار العلـــامء و البـــاحثني فيهـــاو هلـــذا اختلفـــت 
 . واستدالالهتم هبا

 و هلـذا . هو االعتداد باألغلبية يف مواضعها وبرشوطها ,  يف املسألة عنديَّنيَعَوالذي ت
ــتعرض األدلــة الدالــة عــىل هــذا بغــض النظــر عــن اســتدالل املخــالفني هبــا أو  , سأس

إىل عرض  , ثم أعود يف املبحث الثاين من هذا الفصل , ألغلبيةعىل عدم اعتبار ا , بغريها
 . ومناقشة استدالالهتم , آراء املخالفني

MIÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<<V< <

قوله تعاىل يمدح  أن  إال.  يف املسألةIQHًليس يف القرآن الكريم ما يمكن اعتباره نصا 
 ﴾ i j k l m n o p q r s﴿  :املؤمنني

و يتقرر العمل فيه  , تداول أمرهم بينهمُ بأن املمدوحني يًقوياًاء حي إيعطي , ]٣٨:الشورى[
          يف صورة امتالك فرد واحد منهم حق البت يف  و هذا ال يتحقق. فهم فيه رشكاء  , بينهم

                                                 
 . التأويلوال يقبل  , ًوهو ما ال حيتمل إال معنى واحدا ,  أعني بالنص معناه األصويل االصطالحي)1(
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أو باخلالف اليسري  , باإلمجاع , يتحقق عندما يكون البت مجاعيابل يظهر و ,  » األمر «

 .  اتفاق األغلبية:  به ذلكقو أقل ما يتحق , والتغايضيرتفع بالرتايض قد الذي 
حيـث  , IQH األخـري يف قولـهيوإىل قريب من هذا املعنى ذهب العالمة أبو األعىل املودود

 التسليم بام  : خامسها, تتطلب بذاهتا مخسة أمور ﴾ n o p﴿ : قاعدة «: ~قال 
ــريتهم ــشورى أو أكث ــه أهــل ال ــا. جيمــع علي ــستمع ويل  أن  أم ــع أهــل ي ــر إىل آراء مجي األم

فــإن الــشورى يف هــذه احلالــة تفقــد معناهــا  , ثــم خيتــار هــو نفــسه بحريــة تامــة , الــشورى
 n o﴿  : وإنـام قـال» هم ومشورهتم يف أمورهمؤ تؤخذ آرا«  : فاهللا مل يقل. وقيمتها

p ﴾ , وتطبيـق هـذا األمـر اإلهلـي ال يـتم , تسيري أمورهم بتشاورهم فيام بينهم أن يعنى 
جتـرى األمـور وفـق مـا يتقـرر  أن وإنام من الـرضوري لتنفيـذه وتطبيقـه , بأخذ الرأي فقط

  .IRH » باإلمجاع أو باألكثرية
ما جاء يف قصة  , ومن اآليات التي يمكن االسرتشاد واالستئناس هبا يف املوضوع

 m n     o p    q r  s        t     u v w﴿ : حيث حكى اهللا تعاىل عنها أهنا , ملكة سبأ
x y z   { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª 

 . ]٣٢−٢٩: النمل [ ﴾ ² ± ° ¯ ® ¬ »
 . ﴾² ± ° ¯ ® ¬﴿  :والشاهد عندي هو قوهلا

ـــبأ ـــة س ـــول ملك ـــشهاد بق ـــستقيم االست ـــى ي ـــار  , وحت ـــال لإلنك ـــه جم ـــى في وال يبق
 : البد من التنبيه عىل أمرين , واالعرتاض
كل حكاية وقعت يف  « :  وهوــا له فيه ً خمالفأعلم  والــ ما قرره الشاطبي : األول

                                                 
أو حتـى  , وأن لألمري أن خيالف األغلبية , ذهب املودودي يف كتاباته األوىل إىل عدم اعتبار األغلبية) 1(

) نظرية اإلسالم وهديـه: (  انظر عىل سبيل املثال كتابه,ويأخذ بام بدا له  , مجيع أعضاء جملس شوراه
 .٥٩ص 

 للدكتور حممـد عبـد ٩٥ص ) م السيايس يف اإلسالمالنظا: ( نقال عن كتاب ٩٤:  احلكومة اإلسالمية)2(
 .فلم أعثر عليه , القادر أبو فارس وقد بحثت عن كتاب املودودي
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 فإن وقع . ال ْأو , هلا  ردــ وهو األكثر ــأو بعدها   , يقع قبلها  أنفال خيلو ,  القرآن

فذلك دليل عىل  ,   وإن مل يقع معها رد. فال إشكال يف بطالن ذلك املحكي وكذبه  , رد
ّ فإن القرآن سمى فرقانا... وصدقهصحة املحكي  ًوهدى وبرهانا ,  ُ ً ًوبيانا وتبيانا لكل  ,  ُ ً

 وهذا . واإلطالق والعموم , عىل اجلملة والتفصيل  ,  وهو حجة اهللا عىل اخللق. يشء
  .« IQH... ثم ال ينبه عليه ,  حكى فيه ما ليس بحقـُي أن املعنى يأبى

َمن أهنا ال تربم أمرا إال بموافقة م , وما قالته ملكة سبأ والتزمت به ليس عندنا يف  , ئهاَلً
 . ما يرده ويبطله , ال يف نفس املوضع وال يف غريه , القرآن

 . ال نجد إال ما يشهد له ويؤيده عىل ما سنرى  ,F وكذلك يف سنة املصطفى وسريته
ليتىل عىل عباده  وحكاه اهللا   ,  والتزمت بهةومن هنا فال جمال إلبطال ما قالته هذه املرأ

عرب عنها التي  ,  هتاميةتلك النزعة اال وال دليل عىل . ومن عليها رضيرث اهللا األ أن إىل
ا ًأو حتري ,  ا عن خمرجً بحثطلبتهافلم تكن الشورى التي  « :  بقولهاألستاذ عدنان النحوي

إدارة  ,  ونمط من أنامط احلكم  , إهنا مل تكن أكثر من أسلوب يف اإلدارة , حلق
  .IRH »وحكم األموات  , اآلالت
ملكة سبأ سيقت يف القرآن مساق  أن هو ,  وهو أعىل درجة من سابقه: ر الثايناألم

              : فألهنا  , أما رشكها األولو .  عن تدبريها وترصفها وعاقبة أمرهااالتنويه والرض
﴿ Ñ  Ò Ó Ô   ﴾] حتى قالت , سمعت دعوة احلقن إ ولكنها ما , ]٤٣:النمل:  
﴿ë ì       í î ï ð ñ ò ó ô ﴾ ]٤٤:النمل[ . 

 يدل عىل أهنا ــ منذ تلقت كتاب سليامن ــفكل ما حكاه القرآن من أقواهلا وأفعاهلا 
 وقد .  القرننييذعىل غرار ما حكى اهللا تعاىل عن   , وحسن التدبري  للتعقلًمثالسيقت 

 . فاعتربوا به ونبهوا عليه , فهم عدد من املفرسين هذا املساق
األدب مع فأخذت يف حسن  «: مشاورهتا وحماورهتا مللئهاقال القرطبي معلقا عىل 

                                                 
 .٣٥٤ , ٣/٣٥٣: املوافقات ) 1(
 .٣٦ مالمح الشورى يف الدعوة اإلسالمية )2(
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ٌذلك مطرد أن تهمأعلمو , ومشاورهتم يف أمرها , قومها ِ َّ ِكل أمر يعرض  عندها يفُ بقوهلا  , َ

 . فكيف يف هذه النازلة الكربى ﴾ ² ± ° ̄ ® ¬﴿  :فيام ذكر اهللا عنها
ثم سلموا األمر إىل  ,  ة والبأسمن إعالمهم إياها بالقو ,  قر عينهاُفراجعها املأل بام ي

  .IQH »وهي حماورة حسنة من اجلميع  « : قال القرطبي  ,» نظرها
جملس وقد كشفت ترصفاهتا عن أهنا كانت أهال لذلك التفويض الذي منحها إياه 

 Ã   Ä Å﴿ :  وهلذا ملا حكى اهللا قوهلا. هنا صدرت فيها عن خربة ودرايةأو , شوراها
Æ Ç  È É Ê Ë ÍÌ ﴾ , ا كالمها بقولهًعقب سبحانه مؤيد:  

﴿Î Ï ﴾ ]هو من قول اهللا «  : قال ابن عباس,  ]٣٤:النمل , ملحمدًعرفام  
Fًوأمته بذلك وخمربا به « IRH. 

يف حال كوهنا تسجد  , ملكة سبأ أن أال ترى «: وقال العالمة حممد األمني الشنقيطي
ًما حقاملا قالت كال , هي وقومها , للشمس من دون اهللا ومل يكن كفرها  , صدقها اهللا فيه , ً

 Ã   Ä Å﴿  : قوهلا فيام ذكر اهللا عنهاوذلك يف , ا من تصديقها يف احلق الذي قالتهًمانع
Æ Ç  È É Ê Ë ÍÌ Î Ï ﴾  فقد قال تعاىل مصدقا هلا يف
 .Î Ï﴾ « ISH﴿  :قوهلا

ل  حمكي يف كتاب اهللا عز وج﴾ ² ± ° ¯ ® ¬﴿  :قوهلا أن فبناء عىل
 . ذمبطال أو إدون أي 

 . جاء فيه هذا القولالذي  , اوبناء عىل سياق التأييد والرض
إال  ,  ال تقطع يف أمر من أمور الدولةا بأهن ـ وجريان العمل عندها ـفإن قوهلا والتزامها

  . تذىُ حيًمثااليعترب  ,  عليهها ويوافقواؤيشهده مل أن بعد
                                                 

 .١٣/١٩٤ اجلامع ألحكام القرآن )1(
 .١٣/١٩٥ تفسري القرطبي )2(
 .١/٥ القرآن بالقرآن تفسري ,  أضواء البيان)3(
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هــم بــشكل معجملــس قــار حمــدد األعــضاء إلجــراء الــشورى F هللامل يكــن لرســول ا
ًا أال يمـيض أمـرا مـن ًكـان حريـصF  لكنـه. ٍا يومئـذًومل يكن هذا األمر رضوريـ , منتظم
 واملوافقة تتمثـل يف ,  إال بعد مشورة املسلمني وموافقتهمــ مما ال وحي فيه ــاملسلمني  أمور

 وهــذه نــامذج لــذلك ممــا ذكرتــه كتــب الــسرية . إمجــاعهم أو يف قــول مجهــورهم وأكثــريتهم
  .وغريها

…‚e<ìæˆÆ<»<V< <
قادمـــة مـــن  , العـــرتاض عـــري لقـــريشF خـــرج املـــسلمون ومعهـــم رســـول اهللا

 قد أرغمت املسلمني عـىل ــ كام هو معلوم ــ وكانت قريش . وحمملة ببضاعة كثرية , الشام
 . بــدينهم وأرواحهــمًنــة فــرارا  إىل املديِواهلجــرة , م وديــارهم وأرضــهم بمكــةأمــواهلتــرك 

ـــذلك خـــرج املـــسلمون العـــرتاض العـــري واالســـتيالء عليهـــا ـــة . فل ـــد القافل ـــم قائ  وعل
فبادر برسعة واستأجر من  , بخروج املسلمني إىل قافلته , أبو سفيان بن حرب , التجارية

 ومل يكــن . وحركــت جيــشها للقــاء املــسلمني وقتــاهلم , فتجهــزت قــريش , ًخيــرب قريــشا
فـام  ,  لكن ها هي قريش قادمـة للقتـال. لمون قد خرجوا بنية القتال وعىل استعداد لهاملس

 العمل ?
ــا عمــد النبــي واســتطالع مــدى  , إىل الــشورى ملعرفــة آراء مــن خرجــوا معــهF  هن

  . استعدادهم
 َفاستـشار النـاس , ليمنعوا عـريهموأتاه اخلرب عن قريش بمسريهم  « : قال ابن إسحاق

ثـم قـام عمـر بـن اخلطـاب فقـال  , الـصديق وأحـسن فقـال أبـو بكـر , ريشوأخربهم عن قـ
  . وأحسن

 واهللا ال . فـنحن معـك ,  امـض ملـا أراك اهللا:  يـا رسـول: فقـال , عمـرو ثم قام املقداد بن
 ﴾ K L M N O P Q ﴿  :رسائيل ملوسىقالت بنو إ كام نقول لك

 فوالذي بعثك باحلق لـو . مقاتلون امإنا معك ,  اذهب أنت وربك فقاتالِلكن , ]٢٤:املائدة[
  .IQH » ... الدنا معك من دونه حتى تبلغهرست بنا إىل برك الغامد جل

                                                 
 .٢/٦٥٣البن هشام :  السرية النبوية)1(
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F يؤيـدون مـا ارتـآه النبـي ,  املهاجرين رؤوسبل هم , فهؤالء ثالثة من املهاجرين

ف  وهلـذا مل يكتـ.  مل يتكلمـوا بعـد ـ وهـم األكثريـةـ ولكن ممثيل األنصار. من مناجزة القوم
 » َّأشريوا عـيل أهيـا النـاس «: يقول F فاستمر ,  بكالم املهاجرين وتأييدهم للقتالالنبي

 . يتهمأي أكثـر , IQH » وذلـك أهنـم عـدد النـاس , وإنام يريـد األنـصار«  : قال ابن إسحاق
فقـال زعـيمهم سـعد بـن  ,  ففهـم األنـصار ذلـك. يسمع منهم ومن ممثليهم أن فكان البد

  . » أجل « : لكأنك تريدنا يا رسول اهللا ? قالواهللا  «: معاذ
وأعطيناك عـىل ذلـك  , ما جئت به هو احلق أن وشهدنا , وصدقناك ,  فقد آمنا بك: قال

فــامض يــا رســول اهللا ملــا أردت فــنحن معــك  , عهودنــا ومواثيقنــا عــىل الــسمع والطاعــة
 مـا ختلـف , عـكخلـضناه م , لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته , فوالذي بعثك باحلق

  . يف اللقاءٌقْدُص ,  يف احلربٌْربُ إنا لص. اًتلقى بنا عدونا غد أن  وما نكره. منا رجل واحد
ْ فرس. لعل اهللا يريك منا ما تقر به عينك   .IRH » بنا عىل بركة اهللا ِ

ــن إســحاق  ــال اب ــف «: ق ــول ســعدF  رســول اهللاَّرـُسـ ــش , بق ــمَّون ــك ث ــالطه ذل                        :  ق
 واهللا لكـأين اآلن أنظـر إىل , فإن اهللا تعاىل قد وعدين إحدى الطـائفتني , برشواأو , سريوا «

  .ISH » مصارع القوم
نتائجهـا وقـوع عـدد مـن أرسى من فقد كان  , وننتقل من مقدمات املعركة إىل نتائجها

 هنـاك حكـم فلـم يكـن ,  وهذه أول مـرة حيـدث فيهـا هـذا. يف أيدي املسلمني , املرشكني
  . وعرض األمر عىل املسلمني ,  يف شأهنمإىل الشورىF فلجأ النبي , سابق يف املسألة

 روايةمن   , صحيح مسلم  جاء يف.  بكر وعمررائهم أبوآوكان يف مقدمة من أدلوا ب
 أن أرى ,  هم بنو العم والعشرية ,   يا نبي اهللا: فقال أبو بكر « : عمر بن اخلطاب قال

 فقال . هيدهيم لإلسالم أن فعسى اهللا , فتكون لنا قوة عىل الكفار  , ديةتأخذ منهم ف
ما أرى الذي  ,  ال واهللا يا رسول اهللا :قلت » بن اخلطاب ? ما ترى يا «  :F رسول اهللا

                                                 
 .  املصدر نفسه)1(
 .١٢/١٢٤صحيح مسلم برشح النووي : وانظر :  نفسه)2(
 . ٨٥٤−٢/٦٥٣ سرية ابن هشام )3(
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 , ؤالء أئمة الكفر وصناديدها فإن ه, َّمتكنا فنرضب أعناقهم أن رأى أبو بكر ولكني أرى

فإذا  , جئت فلام كان من الغد  .ُومل هيو ما قلت , ل أبو بكرما قاF  رسول اهللاَفهوي
 من أي يشء تبكي أخربين ,  يا رسول اهللا: قلت يانوأبو بكر قاعدين يبكF رسول اهللا

 فقال .  تباكيت لبكائكامً بكاءْ مل أجدْوإن ,  ُتْيَ بكًأنت وصاحبك ? فإن وجدت بكاء
رض عيل ُ لقد ع.  أصحابك من أخذهم الفداءعيلأبكي للذي عرض  «  :F رسول اهللا

         ¬ »﴿ : وأنزل اهللا  ــ F ة من نبي اهللابشجرة قريــ  » عذاهبم أدنى من هذه الشجرة

® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À 
Á Â Ã Ä Å  Æ  Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð   Ñ 
Ò ÔÓ ﴾ ]حل اهللا الغنيمة هلمأف  , ]٦٩−٦٧:األنفال « IQH. 
هـو أبـو  , إنام أخذ برأي صـحايب واحـدF النبي أن وإن ظهر يف أوهلا , روايةذه الفه
األرسى كــان قــول مجهــور بــأن القــول بأخــذ الفديــة مــن  , فإهنــا رصحيــة يف آخرهــا , بكــر

  . » رض عيل عذاهبمُولقد ع ,  عرض عيل أصحابكللذيأبكي  «: الصحابة 
 فالرسول Fالقول  مال إىل هذا ًأيضا هو ليس فقط ألنه  , أخذ بقول أيب بكر
 اآلية ويتأكد هذا من كون ,  هو الرأي الذي عرضه عليه أصحابهًأيضاولكن ألنه  , واستحسنه

 فضيلهمعىل ت  , خذة لعامة املسلمنيقد تضمنت املؤا , موافقة لقول عمرالتي نزلت 
 º » ¼ ½ ¿¾ À Á ¹ ¶¸﴿  :احلصول عىل املالواختيارهم 

Â Ã Ä Å  Æ  Ç È É Ê Ë Ì Í ﴾ ]٦٨−٦٧  :األنفال[ . 
  . للفريق الذين أشـاروا بأخـذ الفـداء﴾¹﴿: واخلطاب يف قوله  «: قال ابن عاشور

  .IRH »ألنه إنام أخذ برأي اجلمهور  , غري معاتب ,F الرسول أن شارة إىلإوفيه 
‚u₣_<ìæˆÆ<»<V< <

زيمـة النكـراء مـن اهل ,  قريش عىل االنتقـام ورد االعتبـارإرصارغزوة أحد جاءت بسبب 
                                                 

 . صحيح مسلم  : انظر)1(
  .١٠/٧٥ التحرير والتنوير )2(
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 ونجحـوا . ون كل ما يستطيعون لغزو املسلمنير وبدأ زعامء قريش يستنف. التي حلقتها يف بدر

نجحـوا يف  , القافلـة التجاريـة بقيـادة أيب سـفيان الـضخمة التـي أفلتـت هبـا موالاأليف رصد 
 , ندين يف التعبئة الشاملة للمقاتلني واملـساًأيضا ونجحوا , رصدها لتمويل حرب املسلمني

ومن تابعها  , وأحابيشها , فخرجت قريش بحدها وجدها وحديدها « : قال ابن إسحاق
ُ وخرجـوا معهـم بـالظعن. وأهـل هتامـة ,  كنانـةمن بنـي ُّ IQH , الـتامس احلفيظـةIRH ,  وأال
  .ISH » يفروا

ــول اهللا ــم رس ــام عل ــذلكF فل ــسلمني , ب ــشارهممجــع امل ــيهم  ,  واست ــرض عل وع
وأن ينتظروا حتى يدخل املرشكون  , خيرجوا ملالقاة املرشكني خارج املدينةال أوهو  , رأيه

هذا الوضع أنسب للمـسلمني  أن باعتبار ,  القتال داخلها فيجريــهم دخلوا ن  إــاملدينة 
زعـيم  , بـن سـلولا عبـد اهللا بـن أيب َ وقد أيـد هـذه الفكـرة. وأعرس عىل األعداء املهامجني

فـواهللا مـا  , أقـم باملدينـة ال ختـرج إلـيهم , رسـول اهللايـا «  : ا رأيـهًوقـال موضـح , املنافقني
هم يا رسـول ْ فدع. وال دخلها علينا إال أصبنا منه , خرجنا منها إىل عدو لنا قط إال أصاب منا

ورماهم النساء  , وإن دخلوا قاتلهم الرجال يف وجوههم , أقاموا أقاموا برش حمبس فإن , اهللا
  .ITH » وإن رجعوا رجعوا خائبني كام جاؤوا ,  من فوقهموالصبيان باحلجارة

 البقاء أن باعتبار , لوا اخلروج ملالقاة املرشكني خارج املدينةَّضَولكن مجهور الصحابة ف
فتحـصنوا  , عـن املواجهـةوعجـزوا  , تعترب املسلمني قـد خـافوا أن داخلها سيتيح لقريش

ة املـسلمني وهيبـتهم يف أعـني سـمعفتـنحط  ,  العـربشيع ذلـك يفُوت , ُبمدينتهم ودورهم
ًكـانوا أكثـر حرصـا عـىل  , بعض الصحابة ممـن فـاهتم شـهود معركـة بـدرن إ  ثم, املرتقبني
 . لتكون هلم صولة عىل األعداء كتلك التي فاتتهم يف بدر , اخلروج

يف  , والـنعامن بـن مالـك بـن ثعلبـة , وسعد بـن عبـادة , وقال محزة « : قال ابن العريب
                                                 

 .أة يف اهلودجوهي املر , والظعن مجع ظعينة ,  أي خرجوا بنسائهم)1(
 . أي ليثريوا حفيظة املقاتلني ومحيتهم للقتال والثبات)2(
 .٣/٨٣٩ سرية ابن هشام )3(
 .٨٤١ نفسه )4(
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ا كرهنـا اخلـروج َّيظـن عـدونا أنـ أن  أما ختشى يـا رسـول اهللا: هم من األوس واخلزرجغري

 :  وقـال محـزة. فيكون هذا جرأة هلم علينا ? وتكلم قوم من األنصار بمثـل ذلـك , ًاإليهم جبن
 وقـال لـه الـنعامن بـن . جالدهم بسيفيُال أطعم اليوم حتى أ , والذي أنزل عليك الكتاب

وأنا مـنهم فلـم حترمنـا اجلنـة ? واهللا الـذي ال  ,  املذبحة قتىل من أصحابكالبقرن  إ: مالك
 . هاَّدخلنَلن , اله إال هو
األشـهل  وتكلـم بعـض بنـي , وال أفر يـوم الزحـف ,  فإين أحب اهللا ورسوله:  ثم قال

  .« IQH . .ه مثلهُرـْوغي , نه يف كالم حسَوقال له أبو سعد خيثمة بن خيثمة نحو , بمثله
الذين كـان مـن أمـرهم حـب لقـاء Fفلم يزل الناس برسول اهللا  « : ال ابن إسحاقق
وقـد نـدم  ,  ثـم خـرج علـيهم, IRH متـهفلـبس أل , بيتـهF حتى دخل رسول اهللا , القوم

  . ومل يكن لنا ذلكF  اهللاَنا رسولْ استكره: الناس وقالوا
ت شـئفـإن  , ذلـك لنـا اسـتكرهناك ومل يكـن  :قـالواF فلام خرج علـيهم رسـول اهللا

  . فاقعد صىل اهللا عليك
فخـرج  » يـضعها حتـى يقاتـل أن متـهَما ينبغي لنبي إذا لـبس أل« : F فقال رسول اهللا

  .ISH »... بهصحاألف من أيف F رسول اهللا
 الـداعني إىل واقتنـع بـرأي أصـحابه , قـد غـري هـو نفـسه رأيـهF وسواء أكـان النبـي

 . فقد استجاب لرأي مجهورهم وأمضاه , نبقي رأيه كام كا أو , اخلروج
متسك F هو أنه , ً وارداًحتامالا , يكون النبي نفسه قد غري رأيه أن ومما جيعل احتامل

 , ًا لرسـول اهللا وتعظـيام ملكانتـهًرغم ما أبداه الصحابة من تنازل عن رأهيم تأدبـ , باخلروج
ن سـلول لفكـرة البقـاء داخـل  فلربام توجس خيفة من ذلك احلـامس الـذي أبـداه ابـًأيضاو

  . املدينة
                                                 

 . ٧/٢١٠ عارضة األحوذي )1(
 . ويكنى هبا عن التسلح والتأهب للحرب , الدرع : الألمة )2(
 . ٣/٨٤١ سرية ابن هشام )3(
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وربام مع اليهود  , يعمد رأس املنافقني إىل التآمر مع املرشكني أن ًمتامافقد كان من املمكن 

 . عىل استئصال املسلمني , ًأيضا
وهو يـرى عـدو اإلسـالم واملـسلمني يـدافع عـن  , يف هذا االحتاملF ربام فكر النبي

فهــذا جمــرد  ,  وعــىل كــل. وآثــر اخلــروج ومتــسك بــه ,  رأيــهفغــري , ة البقــاء باملدينــةفكــر
الرسـول نـزل عنـد رأي مجهـور أصـحابه أن  , ويبقـى الثابـت يف مجيـع احلـاالت , احتامل

 . أخرىكشأنه يف مواطن 
أن  مبـارشة بعـد , مـا وقـع مـن حتـرك هيـودي , ومما يزيد يف درجة االحتامل الـذي ذكرتـه

 فقد حتـرك زعـامء . غية املرشكني يف القضاء عىل املسلمنيحتقق ب أن د دونُحُانتهت معركة أ
 , إىل حماربة املسلمني يف ظـل حتـالف واسـع , وخاصة من بني النضري وبني وائل , اليهود

 مــا يــدخل يف ًأيــضاففيهــا  ,  فلننتقــل إليهــا. فكانــت غــزوة اخلنــدق أو غــزوة األحــزاب
 . موضوعنا

Ñ‚ß¤]<ìæˆÆV<< <

نفـرا  أن  إنه كان مـن حـديث اخلنـدق: قالوا « : ن الرواةروى ابن إسحاق عن مجاعة م
وكنانـة بـن  , يوحيي بن أخطب النرض , ي منهم سالم بن أيب احلقيق النرضــمن اليهود 

يف نفـر مـن  , وأبـو عـامر الـوائيل , وهوذة بن قيس الوائيل , احلقيق النرضيالربيع بن أيب 
خرجوا , F وا األحزاب عىل رسول اهللاوهم الذين حزب , بني النضري ونفر من بني وائل
إنـا سـنكون : وقـالوا  ,F فـدعوهم إىل حـرب رسـول اهللا , حتى قدموا عىل قريش مكة
  .IQH »... همعكم عليه حتى نستأصل

ويعقــدون حلفهــم عــىل فكــرة  , ومــىض هــؤالء النفــر مــن اليهــود حيزبــون األحــزاب
ــد وأصــحابه , واحــدة ــصال حمم ــذا. هــي استئ ــأدخلوا يف ه ــال ف ــريش ً احللــف ك ــن ق  م
 . باإلضافة إىل بني النضري وبني وائل , وبني قريظة , وغطفان

 وهلـذا , مسطور يف مظانه , فذلك معروف , وال أريد الدخول يف تفاصيل هذه الغزوة
                                                 

 .٣/١٠٣٢ سرية ابن هشام )1(
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وجلأ املسلمون إىل  , نفذت األحزاب اتفاقها أن  فبعد. أنتقل إىل الشاهد عندي يف وقائعها

  .حورص املسلمون ما يقرب من شهر , املدينةل دون دخول املرشكني مما حا , حفر اخلندق
وبدأ املنافقون يرفعـون  , وبدأ اخلوف والوهن يتسلل إىل بعض النفوس , فاشتد ذلك عليهم

            :  قـال ابـن إسـحاق يـصور املوقـف الـذي أصـبح عليـه املـسلمون, عقريهتم بالطعن والتثبيط
ــبالء«  ــد ذلــك ال ــوقهم ومــن أســفل  , اشــتد اخلــوفو , وعظــم عن ــاهم عــدوهم مــن ف وأت

  .IQH » جم النفاق من بعض املنافقنيون , حتى ظن املؤمنون كل ظن , منهم
إىل خطــوة ليخفــف هبــا عــن  ,F جلــأ القائــد احلكــيم , يف هــذا الظــرف العــسري

 عيينـة :  فأجرى اتصاالت رسية مع قائـدي غطفـان. ويكرس هبا طوق أعدائهم , أصحابه
وتوصل معهام إىل اتفاق يقـيض بانـسحاب غطفـان مـن  , واحلارث بن عوف ,  حصنبنا

 . يعطيهم املسلمون ثلث ثامر املدينة أن مقابل , ها عن املسلمنييورجوع مقاتل , احللف
 : األمر عىل زعيمي األنصار وممثليهمF عرض , اًا وملزمًيصبح العقد هنائي أن وقبل

 ًشـيئاأم  , حتبـه فنـصنعهًأمـرا  ,  يا رسـول اهللا: فقاال له « : وسعد بن عبادة , سعد بن معاذ
ــه ــه , أمــرك اهللا ب ــا مــن العمــل ب ــاًشــيئاأم  , ال بــد لن بــل يشء أصــنعه « :  ? قــال تــصنعه لن

بوكم َالَوكـ ,  رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدألننيواهللا ما أصنع ذلك إال  , لكم
 :  فقال له سعد بن معاذ ,» تهم إىل أمر ماأكرس عنكم من شوك أن فأردت , من كل جانب
ال نعبـد اهللا  , قد كنا نحن وهؤالء القوم عـىل الـرشك بـاهللا وعبـادة األوثـان , يا رسول اهللا
أفحني أكرمنا اهللا باإلسـالم  , اًرى أو بيعِيأكلوا منها إال ق أن وهم ال يطمعون , وال نعرفه
واهللا ال  ,  ? واهللا مـا لنـا هبـذا مــن حاجــةنـاأموالنعطـيهم  , عزنـا بـك وبـهأو , وهدانا لـه

 , » فأنـت وذاك «  :F  قـال رسـول اهللا. نعطيهـم إال السيـف حتى حيكم اهللا بيننا وبيـنهم
  .IRH » ليجهدوا علينا : ثم قال , فمحا ما فيها من الكتاب , فتناول سعد بن معاذ الصحيفة

ومـن اسـتعداد  , عيم األنـصار مـن رأيام أبداه زـِل , عن تدبريهF ختىل النبي , وهكذا
                                                 

 .٣/١٠٣٢هشام  سرية ابن )1(
 .١٠٣٤, ١٠٣٣ نفس املصدر )2(
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 وإنـام استـشار رسـول .  ومل يعرتض عىل ذلك صاحبه سعد بن عبادة. للمجالدة والتحمل

ألن هـذين مهـا  , وخاصة مـن كبـار املهـاجرين كـأيب بكـر وعمـر , اهللا هذين دون غريمها
 األنـصاركانت سـتعطى لغطفـان هـي ثـامر والثامر التي  , )األنصار(زعيام األوس واخلزرج 

 فأخـذ بـه الرسـول , ًكافيـاوكان موقفهام  ,  فلهذا كان البد من استشارة السعدين. أهل املدينة
 .F وعدل عن فكرته

تـشهد لـصوابية  ,F وهذه ترصفات رسـول اهللا ,  فهذه نصوص القرآن الكريم: وبعد
 وها هو . ويف نطاق حقها واختصاصها , إذا كانت يف مواضعها , االعتداد برأي األغلبية

ُّسدًل اهللا خرية خلقه وأكملهم عقال وأرسو ينـزل  , املؤيـد بالعـصمة وبـالوحي , اًهم نظرَ
 . فيام ال وحي فيه , ويميض ما عليه مجهورهم , عند رأي أصحابه

ولكـن العـربة  , )األكثريـة(  و)األغلبيـة( وليس يف النصوص التـي قـدمت كـالم عـن 
ــاراتباملــضامني والــدالالت ال باأللفــاظ وا  ًالــرشع أصــوال وقــد أصــبحت أحكــام . لعب

ومل  , مل يـستعملها الرسـول , مصوغة بألفاظ ومصطلحات ظهـرت عـرب العـصور , ًوفروعا
ا عـن التقلـب ًمل تتوقـف يومـ , واألشكال التنفيذيـة ,  فالصيغ التعبريية. يعرفها الصحابة

ال نجــد يف الكتــاب  أضرينا وهلــذا ال يــ, ال ســيام يف اجلوانــب املتغــرية مــن احليــاة , والتغــري
 بعـض األشـكال التنفيذيـة التـي نراهـا ًأيـضا وال أال نجد , )األغلبية(اصطالح  , والسنة
قــد اعتــرب وقــدر رأي  ,  النبويــةهتطبيقاتــوخاصــة  , نجــد الــرشع أن  فحــسبنا. اليــوم
ـــة ـــا , األم ـــا , ورأي علامئه ـــرأي . ورأي قادهت ـــه ل ـــن رأي ـــزل ع ـــان ين                 وأن الرســـول ك
 . أو جمموعهم , ميض وينفذ ما قال به مجهورهمُوي , هؤالء

                        ًقريبـــا وســـيأيت بعـــضها . فللتفاصـــيل شـــأن آخـــر , ًتـــربافـــإذا كـــان املبـــدأ مقـــررا مع
 . بحول اهللا 
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عدد من العلامء والكتاب اإلسالميني املعارصين وقفوا من مبدأ األغلبية موقف 
ع ما يرونه من أدلة تقيض ببطالن مج وبام أهنم قد أجهدوا أنفسهم يف . اإلنكار والرفض

 احلكم الرشعي  طابعــ لو سلمت هلم تلك األدلة ــمما يضفي عىل موقفهم , تباع األغلبية ا
لتمحيص , املنكرون ملبدأ األغلبية  به كان ال بد من وقفة مع ما استدل, الصحيح امللزم 

 . تلك االستدالالت وبيان مكامن اخللل فيها
]†nÒùáa†ÏÖ]<»<íÚçÚ„¹]<íèV<< <

والقرآن ال , يف سياق الذم والقدح  الية ال تأيت يف القرآن إالكثرة واألكثرن  إ: قالوا
 فكيف نثق باألغلبية ونعتد برأهيا , ني ضالني فاسقنيجاهلإال  »أكثر الناس  «يصور 

 ? ونلتزم به
فقد وردت اآليات الكريمة كنصوص عامة من كتاب  « : يقول الدكتور حسن هويدي
  . اهللا تذم األكثرية ومتدح األقلية

 Ù Ú﴿ , ]١١٦:األنعام[ ﴾ ° ̄ ® ¬ » ª ©﴿  :تعاىلقال اهللا 
Û Ü Ý Þ ﴾ ]١٠٣:وسفي[ , ﴿A B C D E F 

HG ﴾ ]١٧٩:األعراف[ , ﴿c d e f ﴾ ]٧٨:الزخرف[ , ﴿m n o 
p q r s t   vu ﴾ ]١٠٠:املائدة[ , ﴿Å Æ Ç È ﴾ ]١٣:سبأ[ 

, حني مقارنة املؤمنني بالكافرين , اخلرية هم القلة  أن  وهكذا نجد]٢٤:ص[ ﴾ °± ¯    ®﴿
 .IQH  »...  الكثرة بعددها أمام القلة بفضلهافأين أمست, وحني مقارنة املؤمنني بعضهم ببعض 

                                                 
 .٢٧−٢٦ الشورى يف اإلسالم )1(
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ودودي يف بعض كتاباته ذهب إليه األستاذ أبو األعىل امل أن وهذا هو املنحى الذي سبق

فهو رمحه اهللا يقول , ولو أنه حتى يف هذه الكتابات مل هيدر األغلبية باملرة   , املتقدمة
ملجلس بكثرة آراء أعضائه يف عامة  يف هذا ا تقىضواألمور « : ًمتحدثا عن جملس الشورى

 m n o﴿ : ا للحق والباطلًاإلسالم ال جيعل كثرة العدد ميزان أن  إال. األحوال
p q r s t   vu ﴾ ]أن  فإنه من املمكن يف نظر اإلسالم , ]١٠٠:املائدة 

َيكون الرجل الفرد أصوب رأيا وأح ً برصا يف مسألة من املسائل من سائر أعضاء َّدً
  .ألنه ال يؤيده مجع غفري, يرمي برأيه  أن فليس من احلق,  فإن كان كذلك . املجلس

خيالف أعضاء املجلس كلهم  أن وكذلك له, يوافق األقلية يف رأهيا  أن فاألمري له احلق
 .« IQH... ويقيض برأيه

هو اعتامده عىل اآلية التي تضمنت عدم االعتداد , والشاهد عندي يف هذا النص 
  .ًمطلقاللتدليل عىل إهدار األكثرية , خلبيثة بالكثرة ا

وهو يرد عىل الدكتور عبد احلميد , وهذا املعنى ردده األستاذ إسامعيل الكيالين 
  .ISH »ًاإلسالم ال جيعل كثرة العدد ميزانا للحق والباطل ن إ « : حيث قال, IRHاألنصاري

عتمد عليها الشيخ املودودي اي  التخريةمن هذه اآلية األ, وأبدأ يف توضيح هذه املسألة
مشرية إىل أفضلية الطيب ,  واخلبيثفاآلية إنام تنفي املساواة بني الطيب . ومن تابعه يف ذلك

وهو القذر  , هو احلرام,  شياءواخلبيث من األ , ًكثرياعىل اخلبيث ولو كان ,  ًولو كان قليال
 وعىل هذا فالطيبات من .  ال غري واخلبيث من الناس هو الكافر واملنافق. والنجس

 وكذلك الطيبون من , ولو كانت قليلة خري من خبائثها ولو كثرت , شياء واألموالاأل
                                                 

 .٥٩−٥٨: م وهديه نظرية اإلسال)1(
بدأه الـدكتور , القطرية ) األمة ( عيل صفحات جملة ,  سبق أن دار نقاش مطول حول مسألة األغلبية )2(

 ينـاير ٣العدد ) ( هل مبدأ األغلبية مبدأ إسالمي أصيل ?  (  :بمقال بعنوان, عبد احلميد األنصاري 
ً الكيالين معارضـا ومنكـرا ثم رد عليه األستاذ إسامعيل, فأيد مبدأ األغلبية  ) ٨١  مـارس ٥العـدد ( ً
 ) .٨١ مايو ٧العدد (فرد عليه األستاذ عبد القادر العامري,  ) ٨١

  .٢٩العدد اخلامس ص  ,  جملة األمة)3(
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 ,  أما الكفار واملنافقون. الناس هم املقبولون املعتد هبم يف ميزان الرشع ولو كانوا قلة

 فال ينبغي . فإنام هم حطب جهنم , فمهام كثرت أعدادهم وتعددت مللهم ونحلهم
 . رأوها قد أحاطت هبمن  إيغرتوا ويتأثروا لكثرة خبيثة أن للمؤمنني

وليس فيها إهدار مطلق , تفضيل مطلق للقلة عىل الكثرة  اًفليس يف اآلية أبد
ًخبثا  الإ اخلبيث ال تزيده الكثرة  أن ومعلوم. وإنام فيها إهدار للكثرة اخلبيثة  , للكثرة

 فالكثرة تقوي خبث اخلبيث وتقوي طيب . ًيباِالطيب تزيده كثرته ط أن كام, ًوسوءا 
 . الطيب

 يالذات هذه اآلية أن  منIQHما ذهب إليه اإلمام ابن عرفة, باطات نومن نوادر االست
وكنت بحثت  «: كام نقل ابن عاشور ــ فقد قال يف تفسريه .  دلت عىل االعتداد بالكثرةقد

  : فقوله, عىل الرتجيح بالكثرة يف الشهادة هذه اآلية تدل : وقلت لهIRH السالم مع ابن عبد
﴿r s t   vu ﴾  ,بحيث إهنا ما أسقطت , الكثرة هلا اعتبار  أن يدل عىل               

 ذكره ISH  ثم وجدت ابن املنري .السالم بوجه ومل يوافقني عليه ابن عبد, هنا إال للخبث 
 . ITH» بعينه

 نفهم عرشات ًأيضا وعىل هذا األساس . فالذي أهدرته اآلية هو اخلبث ال الكثرة
وأهنم , وال يؤمنون , وتصفهم بأهنم ال يعلمون , التي جاءت تذم أكثر الناس اآليات 
  . فاسقون

                                                 
وصفه معارصه ابـن فرحـون بـشيخ الـشيوخ ,إمام املالكية يف وقته,  حممد بن عرفة الورغمي التونيس )1(

وله تآليف منها تقييـده : وقال ابن فرحون. دا يف العلوم العقلية والنقلية كان رائ, وبقية أهل الرسوخ
, وقـد عـده بعـض العلـامء .مجع فيهـا مـا مل جيتمـع يف غـريه , يف نحو عرشة أسفار , الكبري يف املذهب 
 ٢٧٤نيـل االبتهـاج (و  ) ٣٤٠ – ٣٣٧الـديباج  ( ٨٠٣ وتويف سنة ٧١٦ولد سنة , جمدد املائة الثامنة

– ٢٧٩  ( 
انظـر ( , ٧٤٩وأحد شيوخ ابـن عرفـة تـويف سـنة  , قايض اجلامعة بتونس ,  هو حممد بن عبد السالم)2(

 )٢٣٧−٢٣٦الديباج 
 ).٤٠٣نيل االبتهاج : انظر (املعروف بابن املنري اإلسكندري  , حممد بن حممد ,  هو مجال الدين)3(
 .٧/٦٤:  التحرير والتنوير )4(
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كانت تتحدث بصفة  »ال يعلمون  «بأهنم  »أكثر الناس  «اآليات التي وصفت و 

  .ال أقل الناسلها إالذي ال يدرك حقائقه وال يعقوهو املجال , خاصة عن جمال الغيبيات 
 ا هي وه, وأكثر الناس ال يكاد علمهم وإدراكهم يصل إىل يشء منها إال بخرب األنبياء

واملسائل , بعض اآليات التي تبني السياق الذي يوصف فيه أكثر الناس بأهنم ال يعلمون 
 . التي يتعلق هبا هذا احلكم

﴿¥ ¦ § ¨ © ª « ®¬ ̄ ° ²± ³ ́ µ                  

 . ]٢٥  :لقامن[ ﴾ ¶
﴿½ ¾ ¿  À Á Â Ã Ä  Å ﴾ ]٢١:يوسف[.  
﴿} ~ _ ` ba c d e f g  h i j ﴾ ]٤٠:يوسف[ 

 
﴿Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï ﴾ ]٤٧:الطور[ . 

                Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í﴿ : وقال تعاىل عن نبيه يعقوب

Î    ﴾ ]٦٨:يوسف[.  
 À Á         Â Ã Ä Å Æ Ç È É     ¿ ¾﴿  :وقال عن مويس

Ê Ë Ì Í Î ﴾ ]١٣:القصص[ . 
﴿N O P Q R S UT V W  X Y Z [ \ ] ^ _ ` a ﴾ . 

  ]٣٧:األنعام[
﴿A B C D E GF H I J K L M ON P Q 

R S T U V W X ﴾ ]١٣١:األعراف[.  
 فال عربة , الغيبيةأكثر الناس ال يعلمون احلقائق  أن وهكذا متيض اآليات تقرر وتؤكد

 وهلذا كان املصدر الصحيح املعتمد يف هذا . وبكثرة املعتقدين خالفها, ا هل بكثرة املنكرين
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  .واخلرب الصادق عنه, املجال هو الوحي 

كانت تعني خاصة بعض ,  بصيغ متعددة »  األكثر«بعض اآليات التي ذمت  أن عىل
أو غريهم من األقوام الذين عاندوا , أو مرشكي العرب , كاليهود , األقوام املتعنتني 

 . بياءهم واستكربوا أمام هدايتهمأن
 : ففي مرشكي العرب أنزل اهللا 

﴿¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï 
Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö ﴾  ]٦٣  :العنكبوت[ . 
﴿B C D E  F G H I J K           L M N O       P Q    R 

S T U V W ﴾ ]١١١:األنعام[.  
﴿Æ Ç È É Ê  Ë Ì Í Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô      Õ Ö × ØÙ 

Ú Û  Ü ﴾ ]١٠٣:املائدة[.  
﴿A B C D E F HG I J K   ML N O P Q ﴾ 

  .]٤٤:الفرقان[
 : ًوخصوصا منهم اليهود, ومما أنزله اهللا تعاىل يف ذم أكثرية أهل الكتاب 

﴿§ ¨ © ª « ®¬ ¯ °   ± ² ﴾ ]١٠٠:البقرة[.  

﴿[ \ ] ^ _ ̀ ba c d  e f ﴾  
  ]١٠٠:آل عمران[

أكثرية , أكثرية املنافقني,  أكثرية املرشكني : مومة يف القرآنفهذه هي األكثريات املذ
 . أكثرية املعاندين واملستكربين, اليهود والنصارى 

عن سياقاهتا  , صناففمن الغلط الفادح قطع اآليات الذي ذمت األكثرين من هذه األ
ال هبا إىل إهدار ثم االنتق,  ثم االنتقال هبا إىل صف املسلمني ومجاعة املؤمنني, وموضوعاهتا 
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 !و تفضيل القلة عليها  , ًمطلقاالكثرة 

حيث يكثرهم ويكثر , وهي نعمته عىل خلقه , إن الكثرة يف األصل هي حكمة اهللا 
  :متن عىل قوم شعيب بأنه كثرهم فقال هلماهللا سبحانه قد ا أن  أال ترى. أرزاقهم

 أورد هذا اجلزء من اآلية أن ومن املفيد , ﴾ �¡ ~ { | }﴿
   .يف سياقه

  : ﴿b c d fe g h i j k l m nقال اهللا 
po q r s t vu w x y z { 

| } ~ _ ̀ a b dc e f g h 
i j k l m n o p q r s t u 
v w x zy { | } ~ ¡� ¢ 

  .]٨٦ ,٨٥:األعراف[ ﴾ ¦ ¥ ¤ £
, وبإيتاء الناس حقوقهم بال تطفيف وال بخس ,  اهللا يأمر القوم بتوحيده وعبادتهن إ

  .أي جعلها صاحلة مهيأة لنفع العباد,أصلحها أن بعد وينهاهم عن اإلفساد يف األرض
 وحيذرهم من , وحيذرهم من مضادة نعم اهللا التي منها أنه هيأ هلم أسباب التكاثر بعد قلة

أفسدوها وحولوها إىل كثرة خبيثة  أن وهي أنه أهلكهم وحمق كثرهتم بعد, عاقبة املفسدين 
  .ال قيمة هلا

وكل هذه  وقوة ومال ورزق ومجال ,   من خلق: فالتكثري نعمة من اهللا كسائر نعمه
 ولكن هذه , ألسباب عارضة, يفقدها قيمتها ونفعها , ا أعوجًالنعم قد تسخر تسخري

ووضعت يف موضعها كانت معتربة , ستعامهلا افمتى حسن , النعم ال تفقد قيمتها األصلية
 . ًا من قلتهاوكانت كثرهتا خري, ا هبا ًومعتد
ستهزأ الصالح وذمها وااهللا امتدح ضخامة اجلسم حني كانت مع اإليامن و أن ىال ترأ
 | } x  y z﴿  :فقال يف حق طالوت,  قرتنت بالنفاقحني ا, هبا 

 وكان ذا قامة  ــوقال يف زعيم املنافقني, ] ٢٤٧:البقرة[ ﴾ ¡¢ � ~ {



gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿ßÖ<ì‚è‚q<l^ÏéfŞi<< <TRW
      « µ ¶ ¸ ¹º ³´ ² ± °﴿ : وضخامة ووجاهة يف البدن

  .]٤:املنافقون [﴾ ½¾ ¼
 إىل صالحرشيطة أال خترج من دائرة اإليامن واإل, فالكثرة مطلوبة ومرغوبة ومعتد هبا 

والكثرة يف دائرة , فالكثرة يف دائرة اخلري زيادة يف اخلري ,  وعىل هذا , دائرة الكفر واإلفساد
 . ًأيضاوالقلة يف الرش نقصان فيه , ري والقلة يف اخلري نقصان يف ذلك اخل. الرش زيادة يف الرش

 .  والقلة يف الرش أفضل من الكثرة. فالكثرة يف اخلري أفضل من القلة
: F وقد قال النبي . من حيث هم مؤمنون, أفضل من قلتهم , فكثرة املؤمنني , وعىل هذا 

  من أراد.  أبعدثننيوهو من اال, فإن الشيطان مع الواحد, وإياكم والفرقة , عليكم باجلامعة  «
 .« IQH... نة فليلزم اجلامعةبحبوحة اجل

والراكبان  ,شيطان  IRH الراكب «  :F  له قال النبيوتطبيقا, ًوتأكيدا ملعنى احلديث 
  .ISH » والثالثة ركب,  شيطانان

االثنني أبعد عن  أن مثلام, وأبعد عن تأثري الشيطان ونزعه, فالثالثة أفضل من االثنني 
 . كام يف احلديث السابق,  الواحد ذلك من

 ــ أعلم واهللا ــ  يرجعــ ولو أهنم أبعد عن الشيطان من الواحد ــواعتبار الراكبني شيطانني 
ْألهنام حي, مل يكن بينهم حكم وال مرجح , إىل أهنام إذا تعرضا للخالف والنزاع  ان من َمَرُ

 .ITH » أحدهم فليؤمروا, سفر  إذا خرج ثالثة يف «: حتقيق ما جاء يف احلديث اآلخر 
                                                 

 , ) ٩/١٠العارضـة (  هذا حديث حـسن صـحيح غريـب مـن هـذا الوجـه: وقال , رواه الرتمذي عن عمر  )1(
  . ١١٤احلديث ) بحبوحة(بدل  ) بحبحة( , وفيه لفظ , ًورواه اإلمام أمحد عن عمر أيضا 

, فـإن الـشيطان مـع الفـذ, فليلزم اجلامعـة, أال فمن رسه بحبحة اجلنة  «: ورواه اإلمام الشافعي بلفظ 
إسـناده  ( :وقـال الـشيخ أمحـد شـاكر عـن هـذا احلـديث,  ) ٤٧٤الرسـالة  ( » وهو مـن االثنـني أبعـد

  .١/٢٠٤:  هامش املسند لإلمام أمحد  :انظر) صحيح
 . املسافر:  بالراكب املقصود )2(
 .  رواه أبو داود والرتمذي والنسائي)3(
 .  رواه أبو داود)4(
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كام هو الشأن ,  وجود أغلبية ترجح وتؤمر إمكانلعدم , والتأمري ال يأيت مع االثنني 

 . ًألن وجود األغلبية يصري ممكنا,  إال مع ثالثة فأكثر ىتأتفالتأمري ال ي, مع الثالثة فأكثر 
فيمن يبدأ بالسالم عند  ما جاء :  املشرية إىل تقديم الكثرة عىل القلةحاديثومن األ

ن الصغري إ«  : ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي .  وخالصة ما جاءت به الروايات عن أيب هريرة. التالقي
ن إو, وأن الراكب يسلم عىل املايش , ن القليل يسلم عىل الكثري إو, يسلم عىل الكبري 

 IQHN » املايش يسلم عىل القاعد
, وله شواهد من النقل والعقل ,  موهذا مسل, فقد وقع تقديم حق الكبري عىل الصغري 

ألن الكثري مع ,  ووقع تقديم حق الكثري عىل القليل . وعليه فالصغري يسلم عىل الكبري
كان للكثرة رجحان   ,  فإذا مل يوجد مرجح أقوى وأوىل. كالكبري مع الصغري, القليل 
 . عند التساوي من كل وجه,  مثلام يكون ذلك للسن . وأولوية

حتى ال حيس , فالغرض منه احلمل عىل التواضع , الراكب عىل املايش وأما تسليم 
 . الراكب باالستعالء والتفضيل عىل من ال مركوب له

واملايش بمثابة , فإن القاعد بمثابة من هو يف بيته أو حمله , وأما تسليم املايش عىل القاعد
 Á Â﴿ : لقوله تعاىل , يلزمه السالم عليه, عىل غريه د الواف أن  ومعلوم. الوافد عليه

Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ ﴾ ]٢٧:النور[.  
  : ﴿I J K Lقوله , فضون العتبار األكثريةاومما تعلق به الر :آية آل عمران 

M ON P Q    R S T U V XW Y Z [ \ ] ^ `_ 

a b c d fe g h i j ﴾ ]١٥٩:آل عمران[ . 
فإنه خيتار بعد ذلك ما بدا له ويعزم   , استشاراألمري إذا  أن فقد فهموا من هذه اآلية

 وقد دعموا فهمهم هذا . وال عىل أقليةية ال عىل أغلب, ًويميض متوكال عىل اهللا , عليه 
 . وضعوه يف غري موضعه, بنص لإلمام الطربي 

                                                 
 . وعبد الرزاق , والرتمذي , وأبو داود , ومسلم ,  احلديث رواه البخاري)1(
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وال جلواز , اآلية مل تتعرض التباع األغلبية وال لعدم اتباعها أن ًجداومن الواضح 
 فتحميلها الداللة عىل جواز تفرد األمري باألمر وخمالفة أغلبية  .ملنعه وال ذلك وال لوجوبه

 . إنام هو تكلف وتعسف ,  مجيعهممستشاريه أو 
 a b c﴿  :تعاىل تفسري قوله فقد جاء عند, طربي الذي تعلقوا به وأما نص ال

d fe ﴾, وهذا نص كالمه  : » ﴿a b c d e﴾  ,فإذا صح عزمك : فإنه يعني 
فامض ملا أمرناك به , وتسديدنا لك فيام نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك ,  ياكبتثبيتنا إ

  . أو خالفها, وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك , عىل ما أمرناك به 
 a b c d fe g h﴿ :  ثنا سلمة عن ابن إسحاق :ابن محيد قالكام حدثنا 

i j ﴾ ال , ر دينك يف جهاد عدوك أي عىل أمر جاءك مني أو أم,  فإذا عزمت
, عىل خالف من خالفك , مرت به ُيصلحك وال يصلحهم إال ذلك فامض عىل ما أ

  .IQH » وموافقة من وافقك
فإن , وحكم اهللا فيه بحكم , نزل فيه وحي  األمر يتعلق بام أن ,والنص ناطق بنفسه 

 وهذا ما ال . قل أو اجلميعوال عربة حينئذ باألكثر أو األ, ينفذ ما أمر اهللا به  أن الواجب
عىل ما أمرناك , فامض ملا أمرناك به  « :  والنص عن هذا يتكلم, خالف فيه بني املسلمني

 . » فامض عىل ما أمرت به. .  أي عىل أمر جاءك مني أو من أمر دينك.  فإذا عزمت... به
به بالرأي  ما خيلط أنصار الفردية بني األمور التي عاجلها الرسول مع أصحاًكثرياو

ًوكان فيها رأي أغلبهم راجحا معترب, واالجتهاد  وبني األمور التي أمضاها بمقتىض  , اً
مما أكثروا االتكاء عليه إلهدار , وهذا ينقلنا إىل مستند آخر , الوحي وما يستنبطه منه 

 : وهو, األغلبية وتثبيت الفردية 
<íéfè‚£]<x×‘V< <

 . ًري من األمور خمالفا بذلك آراء الصحابةأقدم عىل كث , Fالنبي  أن وحجتهم فيه
   .ومل يلتفت إىل معارضتهم واستيائهم, فأمىض ما بدا له 

                                                 
 .٤/١٠١ جامع البيان )1(
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 F خالف رسول اهللا . ففي هذه احلادثة الشهرية « : يقول الدكتور حسن هويدي

بسم ( ال نكتبها إال واهللاِ[ املسلمون«  :  قال :أوهلا, يف عدة مواقف   , عيبل اجلمية األكثر
  . » اكتب باسمك اللهم « :  فقال الرسول ) الرمحن الرحيماهللا

   .IQH ًمسلام كيف يرد إىل املرشكني وقد جاء ,  سبحان اهللا: قال املسلمون  :وثانيها
   .فام قام منهم رجل,  أمره إياهم بالنحر واحللق :وثالثها
 . »يهم ا علًكأن فيها حيف إبرام رشوط الصلح املشهورة التي تبدو :ورابعها

وإن خالف  , ل القائد حقه يف أمر يراه صوابافاحلادثة كالشمس وضوحا يف استعام «  :قال
 . )٢( »  وذلك دليل قطعي عىل عدم إلزامية الشورى للخليفة أو اإلمام. رأي األكثرية

ISH » وأمىض رأيه ومل ينزل عند رأي األغلبية «  :ويقول الدكتور حممود اخلالدي

 إنام النبي  أن  عىلــ  ً غفلة أو تغافالــهي من صنيع هؤالء الذين يرصون والعجب ال ينت
 . وأنه مل يلتفت إىل آراء الصحابة ألن رأيه كان هو الصواب, نفذ رأيه يف احلديبية 

الرسول إنام كان ينفذ الوحي الذي ال تبقى  أن يف » كالشمس وضوحا «أليست األدلة 
  !?ًأصال قى معه شورى وال تب, معه أقلية وال أكثرية 

 . لنبدأ القصة من أوهلا
 لكن قريش مجعت هلم , ًوال يريدون قتاال, خرج املسلمون إىل مكة يريدون العمرة 

  فلام تأكد. يةاهلوهو ما مل تكن تسمح به حتى أعراف اجل , مجوعها وأرصت عىل صدهم
نميل إىل  أن  أترون:  أصحابه وقال هلمFاستشار النبي ,  ستصدهم وتقاتلهم اقريشأن 

وإن جييئوا , فإن قعدوا قعدوا موتورين حمروبني, فنصيبهم, ذراري هؤالء الذين أعانوهم 
  نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه? أن تكن عنقا قطعها اهللا? أم ترون

                                                 
وهـي موجـودة يف عامـة كتـب الـسرية  , وقد تقدمت التفاصيل يف الفصل السابق ,  يقصد أبا جندل)1(

 .واحلديث والتفسري
 .١١−١٠ الشورى يف اإلسالم )2(
 .١٣٤ نقض النظام الديمقراطي )3(
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ولكن من   , لقتال أحدئومل نج, إنام جئنا معتمرين , أعلم اهللا ورسوله : فقال أبو بكر

  .IQH » ًفروحوا إذا « : Fفقال النبي ,  وبني البيت قاتلناهحال بيننا 
واآلخر يقيض  , وعرض اقرتاحني أحدمها يقيض باملبادرة إىل اهلجوم,  فالرسول استشار

ومل يعارضه ,  وقد أشار أبو بكر باالقرتاح الثاين. ومن قاتلهم قاتلوه, بامليض للعمرة
  . ا إىل هذا احلدهذ. فأخذ الرسول به ومىض عىل أساسه ,  أحد

بركت ناقة  , بوا من مكة وبالضبط من احلديبية ملا اقرت :ثم وقع حتول يف سري األمور
               : F فقال النبي IRH خألت القصواء:  فقالوا.  الناس استنهاضها فأبتحاولو, رسول اهللا 

 .»  ولكن حبسها حابس الفيل  ,  وما ذاك هلا بخلق,  ما خألت القصواء« 
كان يعني قتاال الذي   السريوهو,  اهللا تعاىل أراد توقيف السري إىل مكة أن ومعنى هذا

               : ولذلك قال .وفهم الرسول اإلشارة وأدرك مرماها . ًحمققا بني املسلمني واملرشكني
ISH » ياهاإإال أعطيتهم ,  ني خطة يعظمون فيها حرمات اهللانال يسألو والذي نفيس بيده« 

 ثم بدأت املفاوضات بني . وتقدموا حتى نزلوا باحلديبية,  فنهضت, ثم استنهض ناقته
ًتلقى توجيها من  أن بعد,  ورسول اهللا حريص كل احلرص عىل جتنب القتال , الطرفني

 . ربه إىل هذا
 ــالرسول  أن هو,  التمسك بالصلح وجتنب القتال كان بوحي من اهللا أن ومما يؤكد
منذ توقفت راحلته وفهم من ذلك ما  ًأصال مل يعد إىل مشاورة الصحابة  ــهًخالفا ملعهود

 . فهم
ومما رافقه , ومن رشوطه, وعندما اشتد التذمر بعمر بن اخلطاب من الصلح مع قريش

فأتيت   :قال,  اندفع عمر يعرب عام يف نفسه, من تنازالت لقريش وممثلها سهيل بن عمر
                                                 

 .٣/٢٨٩ زاد املعاد )1(
 . حرنت وامتنعت عن السري)2(
 .٣/٢٨٩ زاد املعاد )3(
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ألسنا عىل احلق :  قلت. » بىل« ًت نبي اهللا حقا? قال ألس,  رسول فقلت يا , Fالنبي 

ً عالم نعطي الدنية يف ديننا إذا? ونرجع وملا :  فقلت.»  بىل«  : وعدونا عىل الباطل ? قال
 . » وهو نارصي ولست أعصيه, إين رسول اهللا « : حيكم اهللا بيننا وبني أعدائنا? فقال

وال ,  ينفذ أمر ربه, ًته رسوال قد ترصف بصف Fالنبي  أن فواضح متام الوضوح
 . ًأصالُ وهلذا مل يستشاروا يف األمر  .فلم يبق جمال آلراء الناس,  يعصيه أن يستطيع

حتى  , الدكتور حسن هويدي قد احتج يف منارصته لتفرد األمري بالرأي أن والعجيب
رهم بالتحلل  الرسول أمِكونِوب, )بسم اهللا الرمحن الرحيم( ل  بد)باسمك اللهم( بكتابة 

  .وأنه أرص عىل ذلك حتى فعلوه, من إحرامهم فلم يفعلوا
ليس فيها ,  هذه شعائر وعبادات!  تدخلها الشورى والرأي ? ًأيضافهل هذه األمور 

  .وإنام احلكم فيها هللا ولرسوله, شورى وال رأي وال أمري وال أغلبية
  :كان إرادة اهللا ووحيه , ة باحلديبيىما جر أن ولقد جاءت بعد ذلك سورة الفتح تؤكد

﴿A B C       D E F G H I J K L M ON P Q R S 
T U V W X      Y Z [ \ ] ̂ _ ` ba c 

d e f g h i j k l m n  o qp r  s t 
u v xw y z { | } ~    _  ̀﴾ ]٢٤,٢٥:الفتح[ . 

‚u_<ìæˆÆV<< <

 ولكن , قدم هذاوقد ت , يةغزوة أحد من أشهر وأظهر ما يشهد للعمل بمبدأ األغلب
ًتأييدا ملا يرونه من حق ,  وا ببعض ما وقع يف هذه الغزوةعلقيتأن إال  بعض املعارضني أبوا

 . وخمالفة اجلميع,  األمري يف خمالفة األغلبية
وخرج ,   ملا عزم عىل اخلروج استجابة لرأي أكثرية الصحابةFوا بكون النبي تعلق

 اهللا عىل ما ال َهوا رسولَرْكَأحس الصحابة أهنم قد أ,  ًمن بيته مستعدا للقتال خارج املدينة
وعرضوا عىل الرسول التخيل عن فكرة ,  فندموا عىل ما فعلوا, وهذا ال يليق,  حيب
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 يف خروجه مل يلتفت إىل الصحابة يف F فاعترب أصحابنا أنه . فأبى ذلك ومىض, اخلروج 

  .عدوهلم عن اخلروج
  : وهذا مردود

 a b c d﴿ : التنفيذومل يبق إال , ورى متت وأعطت ثمرهتا لكون الش: ًأوال
fe ﴾ .  
          ً ألن الصحابة مل يعدلوا عن رأهيم ومل يتغري عندهم ما رأوه صوابا وهو : ًثانياو

 فهذا هو الذي يلتفت إليه .  حلقهًقديام معه وتًنام آثروا إرضاء رسول اهللا تأدبا وإ .اخلروج
 . تقرر اخلروج ووقع العزم عليه أن ة بعدخاص, الرسول من جانبه 

 وهو اهلزيمة التي أصابت ــومتسك الدكتور هويدي بجانب آخر من هذه الغزوة 
ًحد يرون فيها دليال عىل إلزامية ُكان املتعلقون بوقعة أن إ « :  فقال ــاملسلمني يف آخرها

املآيس الدالة عىل حيث كانت مأساة من ,  فإننا نرى فيها عكس ما يرون, IQH الشورى
لو أهنم   عىل موقفهم ومتنواحتى ندم الصحابة كلهم ,  خطر خمالفة القائد أو اإلمام

 وهل . فكانت عربة وموعظة مدى الدهر,  ومل خيرجوا من املدينة , Fوافقوا رسول اهللا 
كهذه العربة? , وهل ثمة عربة لسوء خمالفة اإلمام   , ثمة عربة وموعظة مدى الدهر

حتى ال ة تلفت األنظار كهذه املوعظة? وهبذا كانت موعظة باقية للمسلمني وموعظ
أو متعللني برأي  , متومهني بإلزامية الشورى, خيالفوا إمامهم يف رأي يرص عليه ويرتضيه 

 .IRH »األكثرية 
 : وهي, وقد تضمن هذا الكالم مجلة أغالط ال أساس هلا من الصحة 

ال صلة  أن واحلقيقة, قت املسلمني إىل خروجهم يعزو سبب اهلزيمة التي حلــ ١
 ومل يقل هبذا التفسري . للخروج من املدينة باهلزيمة التي حلقت باملسلمني يف آخر املعركة

                                                 
 .  يقصد بإلزامية الشورى لزوم رأي األغلبية لألمري)1(
 .١٣:  الشورى يف اإلسالم)2(
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اخلروج إىل أحد قد  أن  بل الصحيح .وال أهل السري, وال الرسول , للهزيمة ال القرآن 

لسبب , ودارت الدائرة عىل املسلمني ,   ثم انقلب الوضع. وانترص املسلمون, حقق غايته 
وخالفوا خطة , اً عسكرياً فقد ارتكب بعض املقاتلني خط .زم بينه وبني اخلروجآخر ال تال
 كام هو معروف يف كتب احلديث ــ وتفصيل ذلك  .فجاءت اهلزيمة بعد النرص, املعركة
 ظهورهم إىل وجعل,  الرسول نزل بأصحابه يف الساحة املحاذية جلبل أحد أن −والسري
اهللا بن  عليهم عبد َّوأمر,  وحصن ظهورهم من جهة اجلبل بخمسني من الرماة, اجلبل
حتى يأذن هلم , وأال يغادروه مهام يكن من أمر,  يلزموا مكاهنم أن وأمره وأصحابه,جبري
 وأوصاهم خاصة أال ينزلوا  .يرموا املرشكني بالنبال من فوق اجلبل أن  وأمرهم .بذلك

  .IQH »... ا املرشكني تغلبوا عىل املسلمني أو رأوا عكس ذلكسواء رأو
واهنزم املرشكون وفروا نحو ,  وانترص املسلمون عىل املرشكني,  ودارت املعركة

  .نسائهم
وصدقهم وعده فحسوهم  , ثم أنزل اهللا نرصه عىل املسلمني « : قال ابن إسحاق

 .IRH » ... فيها      شك وكانت اهلزيمة ال,  بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر
واهللا لقد رأيتني أنظر إىل خدم هند بنت  «: وروى بسنده إىل الزبري بن العوام أنه قال

إذ مال الرماة إىل ,  ما دون أخذهن قليل وال كثري ,عتبة وصواحبها مشمرات هوارب
  :صارخورصخ ,  تينا من خلفناُوخلوا ظهورنا للخيل فأ,  حني كشفنا القوم عنه, العسكر

ُحممدا قد ق أن أال  .« ISH... علينا القوم وانكفأ ,فانكفأنا  , تلً
ًظنا  , F فقد خالف الرماة التعليامت العسكرية لقائد املعركة , فهذا هو سبب اهلزيمة

 أن  فقد كان يمكن,  وهذا اخلطأ ال صلة له باخلروج, املعركة قد حسمت وانتهت أن منهم
 فهو , هذا املقام ليس مقام شورى وال أكثرية أن  وال خيفى, يقع مثله يف أي مكان آخر

                                                 
 .٣/١٩٤ زاد املعاد )1(
 .٣/٨٥٧ سرية ابن هشام )2(
 . نفسه)3(
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وال ,  ًليست رأيا,  واملخالفة التي وقعت . عمل عسكري تنفيذي ويف حال اندالع املعركة

والطمع من , دفع إليه الترسع والغفلة , بل هي خطأ حمض , وال أقلية أغلبية  وال, ًاجتهادا 
 . البعض
قد خالفوا ,  املسلمني حني قالوا باخلروج ملالقاة عدوهمأن   اعترب الدكتور هويديــ ٢

متثلوا a بل .  واحلقيقة أهنم مل خيالفوا رسول اهللا يف يشء. فنالوا جزاء خمالفتهم, إمامهم 
ا ْوَّوأد,  فأطاعوه وأعطوه رأهيم وحتملوا مسؤوليتهم,  طلب منهم الرأي  .أمره ال غري

يكون الرسول قد خرج وهو  أن  ثم ملا خشوا. الصبصدق وإخ, أمانة اهللا يف أعناقهم 
  .اًيكون أمري أن فهو رسول قبل,  ا ملقامهًا معه واحرتامًعرضوا تنازهلم عن رأهيم تأدب,  كاره

,   فأين املخالفة يف هذا? فهل املقصود باملخالفة. وملا متسك باخلروج تبعوه وخرجوا معه
ًهو أهنم رأوا رأيا خمالفا   للشورى معنى إذا كان املستشار ال ى هو? وهل يبقوقدموه كام, ً

املستشار إذا مل يقل ما أراه اهللا ن  إيسعه إال موافقة املستشري وترضيته بالرأي الذي جيب?
وهذه هي املعصية  , يكون قد خان األمانة , وقال بخالفه , وما اقتنع هو بصوابه, تعاىل 
 . ًحقا
 وهبذا كانت موعظة باقية للمسلمني حتى ال خيالفوا « : وقول الدكتور هويديــ ٣

ًالرسول كان مرصا عىل رأيه بالبقاء  أن يفهم منه ,  » مامهم يف رأي يرص عليه ويرتضيهإ
 فلام تقدم أكثر مستشاريه برأي .  كل ما يف األمر أنه قدم رأيه. وهو ما ال دليل,  باملدينة
نعم هناك  , Fًا منه إرصارا يمكن اعتباره وليس عندنا م, ترك رأيه إىل رأهيم , خمالف
  .لكن يف إمضاء ما رآه الصحابة من اخلروج,  واضح إرصار

<íè†Ê<l]…^j‰][< <

أو  ً مل يسترش يف بعض األمور إال فرداFالرسول  أن ,ومما متسك به خصوم األغلبية 
  .لكنه أخذ برأي فرد واحد, ًوأحيانا استشار اجلامعة,  فردين

 . وغري مكان النزول,   برأي احلباب بن املنذر وحدهففي بدر أخذ
 . وهو أخذ الفدية من األرسي, ويف أرسى بدر أخذ برأي أيب بكر

 . ويف اخلندق أخذ برأي سلامن الفاريس وحده
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 .  أخذ برأي أيب بكرــ قبل بروك الناقة ــويف احلديبية 

 . دودين منهم عيل وأسامةًمل يسترش يف شأن عائشة إال أفرادا مع,  اإلفكويف حادثة 
ويأخذ من اآلراء ما , يستشري من شاء  أن لألمري أن  فهذه احلاالت تثبت: قالوا

  .وال يف األخذ برأهيا, ال يف استشارهتا,  ًوأنه ليس مقيدا باألغلبية,  ويرتك ما شاء , شاء
 :  ما يدل عىل إهدار استشارة األغلبية وإهدار رأهيامثلةوليس يف هذه األ

 من رجل ً رأيافقد كان, ما ما أشار به احلباب بن املنذر فيام خيص مكان النزول ببدرأ
ومل يقع فيه  , واستحسنه املسلمون,   فاستحسنه الرسول, عارف بآبارها,  خبري باملنطقة

عىل ا ً املسلمون مجيع فمىض,  من هذاًشيئاألن صوابيته ال حتتمل  ,  خالف وال معارضة
  . مرسورين بههذا الرأي مقتنعني

وكذلك رأي أيب بكر يف ,  ومثل هذا يقال يف رأي سلامن الفاريس يف حفر اخلندق
فقد بينت من قبل أنه كان رأي كل الصحابة ,   أما رأيه بأخذ الفداء من املرشكني, احلديبية

 . ًقريبات
ج را أن بعد ــ وهل يطلقها أو يبقيها,  ًوأما استشارته عليا وأسامة يف شأن عائشة

فموضوعها موضوع  ــ ينزل عليه القرآن يف املوضوع أن وقبل,   مدةاإلفكحديث 
  . وقد كان عيل وأسامة بمنزلة ولديه. فيه خواصه واملقربني إليه وهلذا استشار, خاص

 , من شاء ويعمل بام شاء يستشري أن , ولكل واحد يف مسائله الشخصية والعائلية
  .وال يف نتيجتها, ال يف دائرة إجرائها, تكون ملزمة   أنفال يمكن,  الشورى هنا مندوبة

<Ùç‰†Ö]<íÖˆßÚF^ãi^é‘ç’}æ<V<< <

ًماما حاكامكان يترصف يف كثري من األمور بصفته إ ,الرسول  أن مهام أخذنا باالعتبار ً 
مهام يكن من اعتبارنا هلذه  ,  معاركهم العسكريةوقائد,  وبصفته قائد جيشه , للمسلمني
ال يمكن جتريده من ثالث صفات جليلة خاصة  , Fشخص رسول اهللا فإن ,  اجلوانب

  .كانت هتيمن عىل تفكريه وتدبريه وأقواله وأفعاله, به 
فيأتيه الوحي بتأييد , ًويوحى إليه الحقا, يوحى إليه ابتداء ,  أنه رسول اهللا ــ١
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, ع ومقاصده الناس بأحكام الرشأعلموأنه , ترصفاته واجتهاداته أو بتعديلها وتصحيحها

 . وال عامل,  وال قائد, وال أمري,  ال خلليفة, وليس ألحد بعده من هذا املقام يشء 
             :عمر بن اخلطاب قال وهو عىل املنرب أن : عن ابن شهاب, الرب بسنده روى ابن عبد

ام هو منا  وإن .ألن اهللا كان يريه, ً مصيباFالرأي إنام كان من رسول اهللا ن  إ :أهيا الناس« 
 .IQH » الظن والتكلف

أو غش أو   , ًوهبذه الصفة يكون ترصفه مأمونا من أي هوى ,  ملسو هيلع هللا ىلص عصمته ــ ٢
 وهذا . وال عابر وال دائم , ال قليل وال كثري  , أو انتقام لنفسه ,  أو طمع  ,  أو ظلم ,  حتيز
 العصمة يصل أحد إىل أن  فال ننتظر.  يكون ألحد بعده هبذه الصفة وهبذا اإلطالقما لن

 وإىل هذا .  والعوارض البرشيةفاتوال يف غريها من اآل , والرباءة املطلقة يف هذه األمور
حني  , من األمراء واحلكام أشار عمر بن عبد العزيز ومن سواه ملسو هيلع هللا ىلصالفرق بني رسول اهللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص كانت له : فقال   , رسول اهللا كان يقبل اهلديةن  إ: فقيل له , ولوالتهله منع اهلدية 
 . وهي لنا رشوة  , هدية
 وهذه . اًوأحكمهم تدبري  , ًوأسدهم نظرا  , ًوأكملهم عقال  , ق كونه أفضل اخللــ٣

 . كام مل تكون ألحد قبله ,   لن تكون ألحد بعدهًأيضااملنزلة 
ومن هنا ندرك فداحة غلط أولئك الذين يذهبون يف قياس األمراء عىل رسول اهللا كل 

ومن  ,  من مكانةملسو هيلع هللا ىلصوا ألمرائهم ما كان لرسول اهللا يعط أن وينتهون إىل , مذهب
 سورة احلجرات اؤويقر كأهنم مل  , ومن حقوق , ومن تفويض , ومن تقديم ,  تعظيم
 . وغريها

ُينظر إىل ترصفات الرسول وإىل  أن ففي ضوء الصفات الثالث املذكورة ينبغي
 . وإىل تدابريه السياسية والعسكرية ,  أقواله

 فليس ينزل . ننظر إىل ترصفات األمراء والقضاة والقادة أن بغيويف ضوء عدمها ين
 من ءيش من املعصية وًوليس أحد منهم معصوما ,  عىل أحد وحي يتفرد به عن الناس

وعلم ال يوجد أ ,  ال يوجد مثله, وليس ألحدهم عقل  ,  والتفريطأ فراطاإل
                                                 

 .١٦٣:  جامع بيان العلم وفضله )1(
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أيب بكر   , بعد رسول اهللا وريض اهللا عن إمام املسلمني . كمة ال يوجد مثلهاحوأ ,  مثله

 أن معIQH »فإين قد وليت عليكم ولست بخريكم  « : بقوله  هذا عىلحيث نبه  , الصديق
  .عاقلفيها  مكانته معلومة ال ينازع

ملا معه من وحي   , خيالف مجاعة املسلمني أو أكثريتهم أن فإذا ساغ لرسول اهللا
يكون ذلك  أن فهل يلزم منه , بصريةوملا هو متفرد به من كامل العقل ونفاذ ال , ونور

أنه أمىض  مل يثبت ــ بصفاته الثالث املذكورة ــوالبد لألمراء من بعده ? وإذا كان الرسول 
وهم عىل ما  ,  أفيكون لألمراء من بعده  , ًضدا عىل ما يراه أصحابه ,  من أمور الرأيأمرا

مجيعهم   , واخلربة والفضلخيالفوا أهل الرأي أن  , هم عليه من اآلفات وصفات القصور
 . هذا هلو البالء املبنين  إوحيملوا األمة عليه ? ويتفردوا بام بدا هلم , يتهمأو أكثر

àè‚]†Ö]<ð^Ë×¤]<l^Ê†’iV<< <

ببعض الترصفات  , يستدل أصحابنا عىل حق األمري يف التفرد بالقرار وخمالفة مستشاريه
 .  وعمرأبا بكر وخصوصا , رة عن اخللفاء الراشدينالصاد

  . ومل يعبأ بمعارضة الصحابة  , أبا بكر قرر قتال مانعي الزكاة ومىض فيهن  إ:  يقولون
  .  جيش أسامة ملحاربة الرومإنفاذوكذلك فعل يف 

 .  املفتوحة ومل يستجب لرأي خمالفيهرايضوإن عمر متسك برأيه يف شأن األ
خلليفة غري ملزم برأي ا أن تدل عىل ,  فهذه املواقف للخلفاء الراشدين: قالوا
ا برأهيم ملا ً ولو كان ملزم.  عن أكثريتهمًفضال ,  ًخيالفهم مجيعا أن وأن له  , مستشاريه

 .  فلننظر يف هذه الدعاوى. خالف أبو بكر وعمر سائر الصحابة يف بعض مواقفهام
MêÃÞ^Ú<Ù^jÎ<{<ì^ÒˆÖ]<àÚ<V< <

يات صحيحة واردة يف كتب  روا: الروايات الواردة يف هذه املسألة نوعان أن يالحظ
 .  واردة عىل طريقة املؤرخنيأخرىوروايات  , وعىل مناهج املحدثني , احلديث املعتمدة

انتهى إىل االتفاق عىل  , فليس سوى نقاش بني أيب بكر وعمر , أما روايات املحدثني
 . اتضح احلكم الرشعي يف املسألة أن بعد , الزكاة قتال مانعي

                                                 
 .)١/١٢كتاب األموال أليب عبيد  (انظر متام خطبته يف  ,  كلمة قاهلا يف أول خطبته ملا ويل اخلالفة)1(
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َ واستخلف أبو بكر بعدهملسو هيلع هللا ىلصملا تويف رسول اهللا  «: ل  قافعن أيب هريرة  ِ ْ كفر من   , ُ

وقد قال رسول   , كيف تقاتل الناس « : فقال عمر بن اخلطاب أليب بكر , كفر من العرب
ومن قال ال إله إال اهللا عصم  , ه إال اهللاـال إل: أقاتل الناس حتى يقولوا  أن أمرت « : ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

 واهللا ألقاتلن من فرق بني :  قال أبو بكر ,» وحسابه عىل اهللا ? , مني ماله ونفسه إال بحقه
 واهللا لو منعوين عقاال ـ أو عناقا ـ كانوا يؤدونه إىل . وإن الزكاة حق املال , الزكاة والصالة

 أن رأيت أن  فواهللا ما هو إال:  فقال عمر بن اخلطاب.  لقاتلتهم عىل منعهملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 .IQH »  للقتال فعرفت أنه احلقاهللا قد رشح صدر أيب بكر

ومل ختتلف عندهم يف يشء من  ,  التي جاءت يف أهم كتب احلديثروايةهذه هي ال
 , ًجداوحتى األلفاظ ليس بينهم فيها إال اختالف طفيف   , مضموهنا

 : روايةويؤخذ من ال
 . ال بني أيب بكر وسائر الصحابة ,  اخلالف جرى بني أيب بكر وعمر أن  ـ١
فصار عمر إىل قول أيب بكر وانتهى اخلالف  , اخلالف آل برسعة إىل االتفاق  أن ـ٢
 . باملرة
ا يف ذلك ً رآه ناجععسكريأبا بكر مل يكن يدافع عن رأي سيايس أو عن تدبري  أن  ـ٣

 . ويستدل عليه بأدلة الرشع  , وإنام كان يدافع عام هو مقرر يف الرشع ,  العصيب املوقف
تابعه عىل  ,  له صوابهَوبان , { استقر عند عمر صحة رأي أيب بكر فلام « : قال اخلطايب
 فلام رأيت اهللا قد رشح صدر أيب بكر للقتال عرفت أنه :  وهو معنى قوله. قتال القوم

                                                 
ورواه مـسلم يف أبـواب  , ويف أبواب أخـرى مـن صـحيحه,  رواه البخاري يف باب وجوب الزكاة ن )1(

ورواه الرتمـذي يف . ال إلـه إال اهللا حممـد رسـول اهللا : باب األمر بقتال الناس حتـى يقولـوا  , اإليامن
ورواه النـسائي يف  ,»  ناس حتى يقولوا ال إله إال اهللاأمرت أن أقاتل ال« باب ما جاء  , أبواب اإليامن
ورواه ابـن حبـان ) ٢٣٩احلديث (ورواه اإلمام أمحد يف مسند عمر . باب مانع الزكاة  , كتاب الزكاة
ثـم .  بقتـال النـاس حتـى يؤمنـوا بـاهللا  Fذكر أمر اهللا جل وعال صـفيه : حتت عنوان  , يف صحيحه

 عليه من العلم بعض ما يدركـه ىقد خيف ,  الفاضل من أهل العلمِّخلريذكر البيان بأن ا: ت عنوان حت
 .من هو فوقه فيه 
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ًالربهان الذي أقامه نصا وداللة و هبا ىليشري إىل انرشاح صدره باحلجة التي أد , احلق ً« IQH. 

أو غفل  , من مل يكن بلغه دليل املسألة أن انتهى إىل  , لميفاملسألة عبارة عن حوار ع
فمىض  , واطمأن إىل حجة حماوره ,  عرف الدليل  , عنه يف تلك اللحظة احلرجة

وإنام هو احلكم  , فاملسألة ليس فيها رأي واجتهاد ,  ومل يكن يملك إال ذاك , معه
 . بتالرشعي الثا

 .  وهذا ما تدل عليههذا ما تتضمنه كتب احلديث يف هذه املسألة
بمعنى أهنا إما  ,   فوردت ـ كام ذكرت ـ عىل طريقة املؤرخنيخرىأما الروايات األ

 فهذه الروايات هي . أو ترد بأسانيد ال ترقى إىل درجة الصحة والقبول , تذكر بغري سند
 فعند ابن . أخرىوغريه من جهة وعمر   , اخلالف كان بني أيب بكر من جهة أن التي تذكر

 ك العرب الزكاة فاصربت إذا منع: وقال له عمر وغريه « : يف العواصمــ لعريب ا
لقاتلتهم عليه ـ  , ملسو هيلع هللا ىلص كانوا يؤدونه إىل رسول اهللا ً عقاال واهللا لو منعوين: فقال  , عليهم
 .IRH » وحدي حتى تنفرد سالفتي :  ومع من تقاتلهم ? فقال: قيل

رأى عمر وغريه  ,  وارتدت ومنعت الزكاةملا كفرت العرب  « : )العارضة( وقال يف 
 .ISH » ... يكف عنهم حتى يتمكن اإلسالم أن من الصحابة

يرتكهم وما هم  أن وقد تكلم الصحابة مع الصديق يف « :  البن كثري)بدايةال( ويف 
فامتنع  ,  ثم بعد ذلك يزكون ,  حتى يتمكن اإليامن يف قلوهبم  , عليه مع منع الزكاة

 .ITH » وأباهالصديق من ذلك 
 : وتعليقي عىل هذه الروايات يتضمن أربع مالحظات

أو قد تذكر بأسانيد حتتاج إىل   , وهي تذكر مرسلة  ,  ـ ما مدى صحة هذه الروايات١
االختصاص حيكم أهل  أن  وقبل. للحكم عليها عىل مناهج املحدثني ,  متحيص

                                                 
 .١/٢٠٣ عن رشح النووي لصحيح مسلم )1(
 .٤٧−٤٦:  العواصم من القواصم)2(
 .١٠/٧٢:  عارضة األحوذي)3(
 .٦/٣١١ البداية والنهاية )4(
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نبني عليها رشعنا  أن  ـجيوزـ بل ال  فال يصح ,  النبويةحاديثكام تصحح األ , بصحتها

 . وأسس حكمنا ودولتنا
 الصحيحة املعتمدة عند علامء احلديث وليس يف رواية ـ هذه الروايات تصطدم بال٢
 .  سوى حوار بني أيب بكر وعمرروايةال هذه
بمعنى أهنا حني تذكر اختالف أيب بكر مع الصحابة ال   ,  ـ هذه الروايات جمملة٣

 . همتوكم كان عددهم ونسب ,   أليب بكرتذكر من هم املخالفون
يعارض به مجهور  أن أرص عىل ,  ـ عىل ما تقدم ـ مل يتمسك برأي له ـ أبو بكر ٤

ومعلوم أنه ال اجتهاد وال   , وإنام كان يتمسك بالنص , وأن يفرضه عليهم , الصحابة
 . ينتهي األمرو ,  وإنام هو بيان للدليل ولداللته , يف مورد النص , وال أغلبية ,  شورى

 . وكذلك كان
ƒ^ËÞcíÚ^‰_<éq<V<<< <

فقال  , ملسو هيلع هللا ىلصفذ ألمر رسول اهللا ـنا : وقال أبو بكر ألسامة « : بن العريباقال القايض 
 لو لعبت : فقال! والعرب قد اضطربت عليك ?  , كيف ترسل هذا اجليش  :عمر

 .IQH » ملسو هيلع هللا ىلص أنفذه رسول اهللا ما رددت جيشا ,  خيل نساء املدينةالكالب بخال
 : فقالوا ,  ملسو هيلع هللا ىلصفاجتمع إليه أصحاب رسول اهللا  « : قال  ,  وعند ابن كثري عن أيب هريرة

َّرد هؤالء  , ا أبا بكري ُ توجه هؤالء إىل الروم. ُ     ! وقد ارتدت العرب حول املدينة ?  , ُ
 ُما رددت ,  ملسو هيلع هللا ىلصلو جرت الكالب بأرجل أزواج رسول اهللا  ,  والذي ال إله غريه: فقال

 .IRH» فوجه أسامة ,  وال حللت لواء عقده رسول اهللا , سول اهللاًجيشا وجهه ر
وإنام يتمسك بذلك املسلك  ,   نجد أبا بكر ال يدافع عن رأي رآهاأيضويف هذه النازلة 

وهو املسلك   , يف غري ما مناسبةني مجعأَّوبز به الصحابة  ,  الرفيع الذي تفرد به غري ما مرة
 ً هو مصدقاوبقي ,  فقد اهتز الناس حلديث اإلرساء : »الصديق  «الذي نال به درجة 

                                                 
 .٤٥ العواصم من القواصم )1(
 .٦/٣٠٥ البداية والنهاية )2(
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 . ملسو هيلع هللا ىلص والتأييد لرسول اهللا اوفاز هو بالرض ,  يوم احلديبيةُ وتذمر الناس وزلزلوا. ًامطمئن

 . إىل رشدهم ًوبقى هو ثابتا كاجلبل يردهم  ,  الناس يوم وفاة رسول اهللارتجو
فكانوا إذا رأوا عزمه  , وكان الصحابة يعرفون له هذه املزية ويقدروهنا قدرها

خطب أمري املؤمنني عمر بن   ,  بسنوات وبعد وفاته . ذلك حق أن وتصميمه عرفوا
وليس فيكم اليوم من تقطع إليه األعناق مثل أيب  « : وكان مما قاله هلم  , اخلطاب يف الناس

 . وهي عبارة تقال للفرس اجلواد الذي ال يلحقه أحدIQH » بكر
ال يكون و , الذي ال يلحق شأوه يف الفضل أحد , السابق منكمأن   أراد: ويف اللسان

 . أليب بكر ًثالِم
ٌّ له ندفأبو بكر ـ عىل العموم ـ ليس ولكن تفوقه يف إيامنه  ,   وال مثيل يف هذه األمةِ

 والفتن  العصيبةيف الظروف , كان يظهر أكثر ما يظهر  , وشدة متسكه بأحكام الرشع
ومل يكن يذهل عن حكم رشعي وال   , ومل يكن يتحري , يتزلزل  هوفلم يكن , زلزلةامل

 . عن سنة نبوية
استتبت  أن إىل , من يوم وفاة رسول اهللا , ف أبو بكرَّ ترصَفمن هذه املنزلة الفريدة

 ومل يذهل عن . املتمردين فلم يذهل عن الواجب يف قتال املرتدين ومانعي الزكاة . األمور
 قال اإلمام . خرية يف حلظات حياته األملسو هيلع هللا ىلصوهو  ,  ش أسامة جيإنفاذوصية رسول اهللا ب

فلم  , فكلمه عمر يف ذلك , وملا منعت العرب الزكاة عزم أبو بكر قتاهلم « : الشاطبي
 وسألوه .  خلالفه املقتيض وجد النص الرشعيْ إذيلتفت إىل وجه املصلحة يف ترك القتال

لصحة الدليل عنده بمنع رد  , لردة فأبى قتال أهل ا يفتعني به وبمن معهسيف رد أسامة لي
 .IRH » ملسو هيلع هللا ىلصما أنفذه رسول اهللا 

ا جليش كان رسول اهللا قد أمر إنفاذ  , مل يكن فقط ,  أيب بكر جليش أسامةإنفاذ أن عىل
 ما ملسو هيلع هللا ىلصوقد علم  , هإنفاذ عىل رصاركل اإل ًبل هو جيش كان رسول اهللا مرصا ,  هإنفاذب

                                                 
 .٣٩١ويف املسند رقم  , كتاب احلدود , انظرها يف صحيح البخاري ,  من خطبة طويلة له)1(
 .٣٣٠−٤/٣٢٩:  املوافقات)2(
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فألح عليه الصالة والسالم ـ وهو يف حال  , شجلي يف انطالق ذلك احصل من تردد وتلكأ

  .التباطؤومل يقبل عذرهم يف الرتدد و , ينطلق اجليش إىل غايته أن عىلاحتضار ـ 
بعث أسامة  قد ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا  « : عن عروة بن الزبري قال  , د بسندهروى ابن سع

فجعل أسامة وأصحابه  , IQH رتل أبوه وجعفُحيث ق , يوطئ اخليل نحو البلقاء أن وأمره
 ثم وجد من . وهو عىل ذلك  , ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا كىفاشت , وقد عسكر باجلرف  , يتجهزون

 . ثالث مرات , أنفذوا بعث أسامة  ,  أهيا الناس: ا رأسه فقالًنفسه راحة فخرج عاصب
  .IRH »... ملسو هيلع هللا ىلصفتويف رسول  ,  به فاستعز ,  ملسو هيلع هللا ىلصثم دخل النبي 

             أنفذوا بعث « :  وجعه فقالملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا ثم اشتد ب « : وقال احلافظ ابن حجر
 ISHN » أسامة

وذهلوا عن داللة اإلحلاح النبوي عىل  ,  وختوفواكوا وإذا كان بعض الصحابة قد ارتب
رابط  ,  ًقظاوظل متي  , فإن أبا بكر مل يقع يف يشء من هذا ,  جيش أسامةإنفاذ

وهي وصية اتسمت بالتأكيد ,  نبوية  فعمل عىل تنفيذ آخر وصية. سليم العزم  , اجلأش
  اهللاتقرتن وفاة رسول أن هي  , كام ظهر فيام بعد  ,  وحكمة ذلك. واإلحلاح كام رأينا

ُ بام يطمع األعداء من تقرتن أن بدل ,  بمظاهر القوة والثبات والعزم واإلقدام ,  ملسو هيلع هللا ىلص
 .  واالرتباك والتخاذلمظاهر الضعف

ورأي غريه من  ,  مل يكن بني رأي أيب بكر ,  التقابل يف هذه املسألة أن املهم
ْ أملته الظروف احلرجة ٍورأي , كان التقابل بني الوصية النبوية امللحاحة بل , الصحابة

استجاب له  , ووضعه يف نصابه  , فلام توىل أبو بكر بيان األمر ,  عىل بعض الصحابة
 . اجلميع ومضوا فيه

< <

ù]<íÖ`ŠÚê•]…<íuçjË¹]<V< <

                                                 
 .  كان ذلك يف غزوة مؤتة)1(
 .٢٤٩−٢/٢٤٨ الطبقات الكربى )2(
 .٨/١٥٢ فتح الباري  )3(
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 املفتوحة عنوة عىل رايضحني رفض قسمة األ  , موقف عمر  باأيضواستدلوا 

 . رغم أهنم طالبوا بذلك وجادلوه يف األمر , املقاتلني
يف القرى التي   ,  قال لعمر بن اخلطاب ًبالالأن  , فقد روى أبو عبيد بسنده

 ولكني , هذا عني املال ,  ال: عمر فقال . وخذ مخسها  ,  اقسمها بيننا: افتتحها عنوة
 .IQH » ...  عليهم وعىل املسلمنييأحبسه فيام جير

عرض األمر  , يصل عمر مع املقاتلني وممثليهم إىل نتيجة متفق عليها وملا مل
بن عوف ا الرمحن ُوأيد عبد , فأيده أكثرهم ,   كبار املهاجرينًفاستشار أوال , للشورى

 . ًفوافقوه مجيعا ثم عرض األمر عىل كبار الصحابة من األنصار , مطلب الفاحتني
 . يقسم هلم حقوقهم أن  فكان رأيهفأما عبد الرمحن بن عوف  « : قال أبو يوسف

 إىل عرشة من  ـ أي عمر ـ فأرسل. رأي عمر  عثامن وعيل وطلحة وابن عمر أىور
 فلام . من كربائهم وأرشافهم ,  ومخسة من اخلزرج , وسمخسة من األ  , األنصار
 إين مل أزعجكم إال ألن تشرتكوا يف : ثم قال , ى عليه بام هو أهلهمحد اهللا وأثن ,  اجتمعوا
 وأنتم اليوم تقرون , فإين واحد كأحدكم , فيام محلت من أموركم  , أمانتي
تتبعوا هذا الذي  أن  ولست أريد. ووافقني من وافقني , خالفني من خالفني , باحلق
َهو ما أريد به  ,  ن كنت نطقت بأمر أريده فواهللا لئ.  معكم من اهللا كتاب ينطق باحلق. ياَ

 .  قل نسمع يا أمري املؤمنني:  قالوا. إال احلق
وإين أعوذ  , إين أظلمهم حقوقهم م كالم هؤالء القوم الذين زعموا قد سمعت: قال
 ولكن . لقد شقيت , وأعطيته غريهم ,  هو هلمًشيئالئن ظلمتهم  , ًأركب ظلام أن باهللا

َقد غنمنا اهللا  , فتح بعد أرض كرسىي نه مل يبق يشءأرأيت   , وعلوجهم , م وأرضهمأمواهلَّ
وأنا يف  ,  وأخرجت اخلمس فوجهته عىل وجهه ,   بني أهلهأموالفقسمت ما غنموا من 

ويف  , وأضع عليهم فيها اخلراج , أحبس األرضني بعلوجها أن  وقد رأيت. توجيهه
 . وملن يأيت بعدهم , والذرية ,  املقاتلة: ا للمسلمنيًيؤدوهنا فتكون فيئ , اجلزيةرقاهبم 

                                                 
 .٥٨ األموال )1(
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ــــتم هــــذه الثغــــور ــــد هلــــا مــــن رجــــال يلزموهنــــا , أرأي ــــدن , الب ــــتم هــــذه امل  أرأي

ــشام , العظــام ــرة , كال ــة , واجلزي ــد هلــا مــن , ومــرص , والبــرصة , والكوف تــشحن  أن الب
 العلوج ?ون وُضَ األرِتَسمُى هؤالء إذا قَفمن أين يعط , وإدرار العطاء عليهم , باجليوش
وهذه املدن  , لثغورمل تشحن هذه ان إ , ونعم ما رأيت ,  ما قلتَمِْعفن ,  الرأي رأيك: قالوا
 .IQH » رجع أهل الكفر إىل مدهنم ,  عليهم ما يتقوون بهوجتري , برجال

ُبل كان مع رأيه اجلمهور األعظم   ,  مل يستبد برأيهعمر  أن وواضح بام ال مزيد عليه
 .  والرأي من الصحابةمن أهل العلم
 أن  لو أراد:  وأقول. يستشري ويلقى التأييد أن إنه متسك برأيه من قبل: وقد يقال 

 . ملا عرض األمر للشورى ,  يتمسك برأيه وأن ينفذه بمفرده
وأن بعض   , رايضيقسم األ أن  ـ يف البداية ـعمر كان قد أراد أن بل هناك ما يدل عىل

 فقد , وأشاروا عليه بإبقائها بيد أصحاهبا  , لذين عارضوهمستشاريه من الصحابة هم ا
يقسم السواد بني  أن  أنه أراد: عن عمر  , عن حارثة بن مرضب  ,  بسنده عبيدةروى أبو
 دعهم يكونوا مادة : فقال له عيل بن أيب طالب ,   فشاور يف ذلك, املسلمني
 . فرتكهم  , للمسلمني

 : فقال له معاذ  , بني املسلمني د قسم األرضفأرا ,   قدم عمر اجلابية: ًأيضاوروى 
ثم   , صار الربع العظيم يف أيدي القوم  , قسمتهان  إإنك , واهللا إذن ليكونن ما تكره

ن بعدهم قوم يسدون من ِثم يأيت م ,  فيصري ذلك إىل الرجل الواحد أو املرأة  , يبيدون
 فصار عمر إىل , م وآخرهمًأمرا يسع أوهل فانظر ,  ًشيئاوهم ال جيدون   ,  اًاإلسالم مسد

  .IRH »قول معاذ 
ومل  , ا عىل املسلمني ما تناسلواًا موقوففيئISHوذلك أنه جعله « : قال أبو عبيد

ومعاذ بن   ,  وهو الرأي الذي أشار به عليه عيل بن أيب طالب . ومل يقسمه , خيمسه
                                                 

 .٢٩−٢٨ اخلراج )1(
 .٥٩:  األموال)2(
 .عىل السواد الضمري يعود )3(
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 .«IQH جبل
 

                                                 
 .٦٠:  األموال)1(
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אא 

  
ð^Û×ÃÖ]‚ßÂì†nÓÖ^exéqÖ] 

  

ألن الكلمـة  ,  للكثـرة واألكثريـةا املجاالت خـضوعهو أقل ,  الرصفالعلمي املجال
  كـل يفيناملربزوبـاب االختـصاص حصـأوألن العربة فيه ب , فيه إنام هي للدليل والربهان

ومن  , تقالل والتحرريتمتع بأقىص درجات االس أن وألن هذا املجال ينبغي , اختصاص
 . ميلهاه عن رأهيا وُواستقالل , ذلك حترره من هيمنة األغلبية وضغطها

مرجحـا يف عـدد مـن املواضـع  , ومع هذا كلـه فـإن العلـامء اعتـربوا الكثـرة واألكثريـة
 . ًومتشيا مع مناهجهم ,  وهم حني قرروا هذا إنام قرروه استجابة لقواعدهم. واحلاالت

MÖ^e<xéqÖ]<{<Ö]<Ù^¥<»<ì†nÓíè]æ†V<< <

انوا  كــســواء , فهــي مقبولــة الزمــة ,  إذا جــاءت مــن ذوي العدالــة والــضبطروايــةال
ولكن هـذا بـرشط أال يوجـد أي مطعـن أو معارضـة للمـروي  , أو أفرادا , ًأو قلة , ًثراـُك

 .  صادرة عن أهل العدالة والضبطاأيضوهي  ,  مناقضة هلاأخرى روايةكأن توجد  , ذاته
كـام تقـدم ذكـره يف مبحـث  ,  واملرجحـات كثـرية, اللجـوء إىل الرتجـيح  وجـدت لـزمفإن

  .الرتجيحات
اخلـرب الـذي يكـون رواتـه  « : قـال الفخـر الـرازي ,  الكثرة: ومن بني تلك املرجحات

 .IQH » عىل الذي ال يكون كذلك ٌراجح , أكثر
ــام رواه مالــك ــاجي ب ــه الب ــد مثل ــن أيب بكــر , وق ــد اهللا ب عــن  , عــن عــروة , عــن عب

 فهـذا .»   حتـى يتوضـأِّمـن مـس ذكـره فـال يـصل«   :ملسو هيلع هللا ىلص عـن النبـي , عـن بـرسة , مروان
وهــل هــو إال مــضغة «  :  قــالملسو هيلع هللا ىلصعــن النبــي  , احلــديث يعارضــه حــديث طلــق بــن عــيل

                                                 
 . ٢/٤٥٣:  املحصول)1(
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 .»  أو بضعة منك , منك

  . وغريهم من القائلني بانتقاض الوضـوء مـن مـس الـذكر متسك املالكيةفباحلديث األول
            :  ويـرد املالكيـة بقـوهلم.  ال ينتقض الوضوء منـه: فقالوا , احلديث الثاين متسك احلنفيةوب
وأبـو  ,  أيـوبوأبـو ,  أم حبيبـة:  مجاعـة مـنهمملسو هيلع هللا ىلصألنـه رواه عـن النبـي  , ما استدللنا به أوىل «

 , IQHوعبـد اهللا بـن عمـر , وزيد بـن خالـد , وجابر , وعائشة , ى بنت أنيسَوأرو , هريرة
 .IRH » فكان خربنا أوىل , وخربكم مل يروه إال واحد

            : ثـم قـال , كلـام زاد عـدد رواتـهاخلـرب يتقـوى  أن  تدل عـىلأخرى أمثلةوذكر الباجي 
 .ISH »  يف الرتجيحالكثرة العدد تأثري أن فثبت« 

 قـال . ملسو هيلع هللا ىلصلكثـرة رواتـه عـن النبـي  , ورجح املالكية اإلفراد باحلج وفضلوه عـىل غـريه
ألن اإلفـراد هـو األكثـر يف  « : تفضيل اإلفراد الشيخ أمحد بن الصديق يبني دليل املالكية يف

ــي  ــة النب ــصحيحة يف حج ــات ال ــالنبي  , ملسو هيلع هللا ىلصالرواي ــه أخــص ب ــاء ; ملسو هيلع هللا ىلصوروات  وألن اخللف
 .ITH »  أفردوا احلج وواظبوا عليهملسو هيلع هللا ىلصبعد النبي  الراشدين 

وهـو رفـع اليـدين عنـد  , رتجـيح بكثـرة الـرواة آخـر للًمثـاالوذكر ابن النجار احلنـبيل 
 مـسألة رفـع اليـدين يف غـري تكبـرية :  ذلـكأمثلـةومـن  « : قـال , الركوع وعند الرفع منـه

أن  , عـن ابـن مـسعود , عـن علقمـة ,  فـروى إبـراهيم.  منـهٍ ورفـعٍعند ركوع , اإلحرام
 كان يرفع ن عمر أنه  وروى اب.  ثم ال يعوداإلحرام كان يرفع يديه عند تكبرية Fالنبي 

  . وإذا رفع رأسه من الركوع , يديه إذا افتتح الصالة وإذا كرب للركوع
يف عـــرشة مـــن  ,  محيـــد الـــساعديوأبـــو ,  وائـــل بـــن حجـــر:ابن عمـــر كـــ ـــــورواه 
  . وحممد بن مسلمة , وسهل بن سعد , وأبو أسيد , منهم أبو قتادة , الصحابة

                                                 
مفتــاح الوصــول إىل بنــاء الفــروع عــىل : (انظــر: وأم ســلمة  , ســعد بــن أيب وقــاص:  وزاد التلمــساين)1(

 )١٠٨األصول ص 
 .٧٣٧ إحكام الفصول )2(
 .٧٣٨ نفسه )3(
 .١٤٦الداللة يف رشح متن الرسالة  مسالك )4(
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 , وابــــن الــــزبري , وجــــابر , وأنــــس , عــــيلو , وعمــــر , أبــــو بكــــر  :ًأيــــضاورواه 

 .IQH » اًبلغوا ثالثة وثالثني صحابي , ٌومجع غريهم , هريرةأبو
[<ì†nÓÖ^e<xéqÖ]<]ƒ^¹< <

ألن الغلـط عـنهم  ,  بكثـرة الـرواة ألحـد اخلـربينويـرجح «  :قال اخلطيـب البغـدادي
 .IRH » أقربوهو إىل األقل  , والسهو أبعد

ا من الكثـرة ً إذا بلغوا حدالرواة ألن ... وكثرة العدد قوة « : وقال أبو احلسني البرصي
وألن الــسهو  , قــوي الظـن لـصدقهم ,  فكلــام قـاربوا تلـك الكثـرة. وقـع العلـم بخـربهم
 .ISH »وكذلك الكذب  , والغلط مع الكثرة أقل

 .ITH وبمثل عبارته قال أبو اخلطاب الكلوذاين
وقوع الغلط والكذب عـىل العـدد األكثـر أبعـد احتامل  « : ويوضح اآلمدي ذلك بقوله

 وال . وألن خـرب كـل واحـد مـن اجلامعـة يفيـد الظـن , من احتامل وقوعه يف العـدد األقـل
حتـى ينتهـي إىل  , كانـت أغلـب عـىل الظـن , الظنون املجتمعـة كلـام كانـت أكثـر أن خيفي
 .IUH » القطع

 ملسو هيلع هللا ىلصالنبـي  أن منهـا ,  الـصحابةِل شواهد من السنة وعمرواية العدد يف الَوتؤكد اعتبار
 التأكيـد مـن ملسو هيلع هللا ىلصطلـب  , وأخربه ذو اليدين أنه مل يـصل سـوى ركعتـني , ملا سها يف صالته

 . الصحابة فأكدوا له ذلك
 طلـب , خربه املغرية بن شعبة بأن رسول اهللا أعطى اجلـدة الـسدسأملا  , أبا بكر أن ومنها
 . ةفشهد به حممد بن سلم , ذلكآخر عىل  ًشاهدا

ًطلـب شـاهدا  , ً بحديث االستئذان ثالثـا موسى األشعريعمر ملا أخربه أبو أن ومنها
                                                 

 .٦٣٢−٤/٦٢٩ رشح الكوكب املنري )1(
 .٤٣٦:  الكفاية)2(
 .٢/١٧٩املعتمد ) 3(
 .٣/٢٠٤ التمهيد )4(
 .٤/٣٢٥ اإلحكام )5(
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 . اخلدريفشهد به أبو سعيد  , عليه

بمـن  {مل يطالـب أبـو بكـر املغـرية  , ولو مل يكن لكثـرة العـدد معنـى « : قال الباجي
 .IQH » ومل يطالب عمر أبا موسى بذلك , شهد له

 h i ﴿ : ن الكثـرة معتـربة يف الـرشع بقولـه تعـاىلويستشهد بعض العلـامء عـىل كـو
j k l nm ﴾ ]٢٨٢:البقرة[ .  

  :تعـاىلوهلـذا قـال  , وأبعد من التهمة , ألن قول اجلامعة أقوى يف الظن « : قال الشريازي
﴿ h i j k l nm ﴾ « IRH. 

ــدي ــال اآلم ــذا « : وق ــالزن , وهل ــان احلــد الواجــب ب ــا ك ــه مل ــرب احلــدود ىفإن ــن أك  م
 .ISH »ا من غريه ًجعلت الشهادة عليه أكثر عدد , هاوآكد

أهنا اعتربت لكون  , ويتلخص من أقوال العلامء وتعليالهتم العتبار الكثرة وترجيحها
تكون معها أقل مما تكون مـع الفـرد ومـع األفـراد  , والكذب ,  النسيان والغلطاحتامالت
والعكــس  , وقــوع هــذه اآلفــاتيتــضاءل احــتامل  ,  وأنــه بقــدر مــا تزيــد الكثــرة. األقــل

 . بالعكس
يف سائر القـضايا التـي حتتـاج إىل العلـم  , أو توجد نظائر هلا , وهذه االعتبارات توجد

 . اًوأكثر صواب , أكثر سالمة , فاتفاق الكثرة , والرأي واخلربة
ì†nÓÖ^e<l]^ãjq÷]<°e<xéqÖ]V<< <

ًيكونان أقل وجـودا مـع  ,  والزللوالسالمة من اخللل , الصواب أن ًوبناءا عىل اعتبار
القـــول الـــذي يكـــون عليـــه أكثـــر  أن فقـــد نـــص عـــدد مـــن العلـــامء عـــىل , كثـــرة اآلراء

ا عـىل الـذي قـل ًباعـه مقـدمِّ وهلـذا اعتبـاره وات. الغالب صوب وأرجح يفأيكون  , العلامء
 . قائله

                                                 
 .٧٣٨ إحكام الفصول )1(
 .٢/٦٥٨ رشح اللمع )2(
 .٤/٣٢٥:  اإلحكام)3(
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يصل  حتى , ةويزداد الرجحان واحلجية كلام اتسع الفارق العادي بني األكثرية واألقلي

 . األمر إىل حد وصف قول األقلية أو الفرد بأنه قول شاذ
عـىل اختالفـات  , أول مـا طبقـوه , بني االجتهاداتد طبق العلامء الرتجيح بالكثرة وق

ــصحابة ــىل. ال ــة ع ــكال خمتلف ــصوا بأش ــر  فن ــه أكث ــا قال ــضيلهم مل ــصحابةتف ــري  ,  ال أو كث
   .عىل قول األقل , منهم

وإن كـان عـىل أحـد القـولني «   :هو يتحدث عن اخـتالف الـصحابةو , قال الشريازي
علـيكم بالـسواد  «:  ملسو هيلع هللا ىلصلقولـه  , قدم ما عليه األكثـر , وعىل اآلخر األقل , أكثر الصحابة

  .IQH » األعظم
فإن اختلفـوا بـال  « :  اختالف الصحابةعنيقول  ه أنونقل البيهقي عن اإلمام الشافعي

 .ISH »ر نظرنا إىل األكث , IRH داللة
فـال شـك أنـه  ,  األربعـة يف شـقانفـإن كـ « : وقال ابـن القـيم عـن اخللفـاء الراشـدين

 .ITH »فالصواب فيه أغلب  , وإن كان أكثرهم يف شق , الصواب
ن إ : فقلــت , IUH ســألني أمــري املــؤمنني عمــر عــن اخليــار: وقــال عــيل كــرم اهللا وجهــه
 . فهـي واحـدة بائنـة , ن اختارت نفـسها وإ. وهو أحق هبا , اختارت زوجها فهي واحدة

وإن اختـارت  , وهـو أحـق هبـا , هـي واحـدةاختـارت نفـسها فن إ ,  لـيس كـذلك: فقال
ــا فــال يشء فات ــْبعَّزوجه ــكُت ــام خلــص. ه عــىل ذل ــر إيل  فل ســأل عــن ُ وعلمــت إين أ. األم

َ أل:  فقــال لــه زادان. عــدت إىل مــا كنــت أرى , الفــروج ٌمــرَ  ؤمنني املــ عليــه أمــريَ جامعــتْ
                                                 

 .٢/٧٥١ رشح اللمع )1(
 .رفني أي مل نجد دليال يؤيد أحد الط)2(
 .٤/١٢٢: عالم املوقعنيإ عن )3(
 .٤/١١٩عالم املوقعني إ )4(
فهــل يعتــرب هــذا منــه بمثابــة .  اخليــار هــو أن خيــرب زوجتــه بــني البقــاء والفــراق وجيعــل األمــر بيــدها )5(

أم ال تعد طلقة إال إذا اختـارت الفـراق ? ويف هـذه  , فتعد طلقة ولو اختارت الزوجة البقاء , طلقة
 .  تعد الطلقة رجعية أم بائنة ? هل , احلالة
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 .IQH  فضحك , لينا من أمر انفردت به إُّأحب , وتركت رأيك

يعمـل أن  « : وذكر أبو احلسني البرصي مـن بـني املرجحـات بـني اخلـربين املتعارضـني
الصواب يكـون مـع  أن  ألن األغلب... أكثر السلف بأحد اخلربين ويعيبوا عىل من خالفه

 .IRH »األكثر 
 . ISHوأطال يف بيانه ونرصته ,  بشكل أوسع وأعمقوقد قرر الشاطبي هذا املعنى
قـول األكثـر مـن الـصحابة وغـريهم مفـضل وراجـح ـ أن  , وواضح من هذه األقـوال
 . ًوأهدى سبيال , وأكثر صوابا , بصفة عامة ـ عىل قول األقل

 هـل يعتـرب قـول األكثـر : وهـو , وقد تناول بعـض األصـوليني املـسألة مـن وجـه آخـر
 . ـ أم ال ?  ? وهل يعترب حجة ـ يف حد ذاتهالًإمجاعا أم 

 هـو :  وقال قوم, اإلمجاع من األكثر ليس بحجة مع خمالفة األقل « : قال اإلمام الغزايل
           وإن نقــص فــال , انــدفع اإلمجــاع , بلــغ عــدد األقــل عــدد التــواترن إ :  وقــال قــوم. حجــة
 .ITH » يندفع

إذ  , إنه حجة : وهو متحكم بقوله , ليس بإمجاع قول األكثر حجة و: وقد قال بعضهم
 هـــذا يـــستقيم يف :  قلنـــا. اتبـــاع األكثـــر أوىل أن  مـــرادي:  وقـــال بعـــضهم. ال دليـــل عليـــه

 .IUHويف حق املقلد إذا مل جيد ترجيحا بني املجتهدين سوى الكثرة  , األخبار
 أن ض العلــامءإال مــا يــروى عــن بعــ , فــأمر واضــح , ً إمجاعــات األغلبيــة ليــس أنفأمــا

 . خمالفة الواحد واالثنني ال متنع انعقاد اإلمجاع
 ًأيـضافهـو  ,  بقـوهلمُ األكثـر والقـولُـ اتباع ـ يف اعتقاده وقوله املجتهد ال يلزمه أن وأما

                                                 
 .١/٢١٦عالم املوقعني إ )1(
 .٢/١٨٢ املعتمد )2(
 .٧٧−٣/٥٦ املوافقات  : انظر)3(
 .١/١٨٦ املستصفى )4(
 .١٨٧:  نفسه)5(
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 . واضح ال غبار عليه

هل يعترب قول األكثر حجـة يف حـق عامـة املـسلمني ? هـذا ممـا  , وفيام سوى هذا وذاك
ومـنهم مـن  « :  وقـال اآلمـدي. كام هو واضـح يف كـالم الغـزايل , صوليوناختلف فيه األ

وإن  , اتبـاع األكثـر أوىل أن : ومنهم من قـال , وليس بإمجاع , قول األكثر حجةن إ : قال
  .IQH » جاز خالفه

 ولكنـه مل يـسلم كـون . كـام تقـدم , وقد أيد الغـزايل الرتجـيح بـالكثرة لعامـة املـسلمني
يقـول بـه حتـى املجتهـد الـذي لـه رأي  أن يـستلزم ,  اعتبار قـوهلم حجـةاألكثر حجة ألن

 .  وهذا يعطل االجتهاد وحرية النظر والبحث. خمالف
فـإن بعـضهم نظـر إىل املـسألة مـن جانـب  , وإذا كان مجهور األصوليني يـسلمون هبـذا

 . ًجداواملخالف قليل  , ًجداوهو ما إذا كانت األغلبية كبرية  , خاص
IRH البـاقي يكـون أن  إال, فليس بإمجاع وال حجـة , إذا خالف القليل « : احلاجبقال ابن 

 وهـو حجـة الشـتامله ,  فالظاهر أنه حجة ال إمجاع قطعي, واملخالف شذوذ ,  التواترَعدد
 إمجاع مثل هذا العدد الكثري ـ واملخالف شـذوذ ـ عـىل ًعادةألنه يبعد  , عىل راجح أو قاطع

 .ISH » املرجوح
ــ ــدين وق ــده شــمس ال ــالاألد أي ــه « : صــفهاين فق ــائلون بكون ــم الق ً لــيس إمجاعــا ITHث
 .  نعـم: وقـال اآلخـرون ,  ال: فقـال قـوم اختلفوا يف أنـه هـل يكـون حجـة أم ال? , ًقطعا

ألن أحـد  , نـه حجـة والظـاهر أ: وقـال ,  األخـري)يقصد ابن احلاجـب( واختار املصنف 
متمـسك  أن إذ الغالب , ًيكون قول األقل راجحا أن د ويبع. القولني البد وأن يكون حقا

علــيكم ( وألن قولــه عليــه الــسالم . الواحــد املخــالف للجمــع العظــيم يكــون مرجوحــا
وجــب العمــل  , ً وإذا كــان راجحــا.  يــدل عــىل رجحــان قــول األكثــر)بالــسواد األعظــم

                                                 
 . ٣/٣٣٦:  اإلحكام )1(
 .  أي األغلبية املتفقة من املجتهدين)2(
 . ٥٦:  منتهي الوصول واألمل)3(
 .  أي قول األكثرين)4(
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 .IQH »وهو باطل  , يلزم الرتك للدليل الراجح والعمل باملرجوح وإال , به

رضــوان اهللا تعــاىل  , إذا أمجــع الــصحابة «وإىل هــذا ذهــب الــرشيف التلمــساين فقــال 
 ألنـه :  واألظهر أنه حجة. لف يف ذلكُفقد اخت , وخالفهم واحد منه , عىل قول , عليهم
 . أرجح مما متسك به اجلمهور الغالب , يكون ما متسك به املخالف النادر أن يبعد

بإمجـاع الـصحابة رضـوان اهللا  ,  يف الفـرائضIRHعىل العول  احتجاج أصحابنا : ومثاله
النـوم املـستغرق يـنقض  أن وكاحتجـاجهم عـىل , إال ابـن عبـاس , تعاىل عليهم عىل ذلك

 .ISH » شعريإال أبا موسى األ ,  عىل ذلك عليهمالوضوء بإمجاع الصحابة رضوان اهللا تعاىل
ر بأصـله وفـصله فـيمن سـواهم مـن فإنه جا , وكالم التلمساين وإن كان عن الصحابة

يكون ما متـسك  أن يبعد «: هي قوله  , ًخصوصا وأنه يعلل رأيه بقاعدة عامة , املجتهدين
   . »أرجح مما متسك به اجلمهور الغالب  , به املخالف النادر

متمـسك  أن الغالـب «  :وهي القاعدة التي عرب عنهـا شـمس الـدين األصـفهاين بقولـه
  . » اًجمع العظيم يكون مرجوحالواحد املخالف لل

ـــة اجلمـــع العظـــيم ـــني يف خمالف ـــق عـــىل الواحـــد واالثن                            , وهـــذه القاعـــدة كـــام تنطب
ــور ــرة , أو اجلمه ــة الكث ــة يف خمالف ــل قل ــا ـ عــىل ك ــق بدرجــة م ــا تنطب ــال . فإهن ــذا ق                      وهل

ال مـن  , حلق مـع الـسواد األعظـم مـن املجتهـدينا أن فليكن اعتقادك « : اإلمام الشاطبي
 .ITH » املقلدين

 ىل عـــً مـــا نجـــد العلـــامء يرجحـــون ويفـــضلون قـــوالًكثـــريا , وعـــىل هـــذا األســـاس
 . وألن مجهور أهل العلم عليه , لكثرة القائلني به , ا عىل غريهًواجتهاد , آخر

                                                 
 .٥٥٧−١/٥٥٦ بيان املخترص )1(
  , الفريـضة فتعـول املـسالة إىل سـهام , هو أن تكون أسهم الورثة أكثـر مـن أصـل الفريـضة:   العول )2(

  .» ويدخل النقصان عىل أصحاب الفريضة بقدر حصصهم
 .١٤٥:  مفتاح الوصول)3(
 .٤/١٧٣:  املوافقات)4(
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 جيب , ن وقوف عرفة يف احلج ـ خيالف مذهبه املالكي القائل بأًمثالفهذا ابن عبد الرب ـ 

  . جيمع بينهام أن وأن عىل احلاج , يدخل فيه النهار والليلأن 
والليـل  , إذا كـان بعـد الـزوال , جيزئ النهار مـن الليـل , وعند مجهور العلامء «: قال 

وألن أكثـر  , IQHوبه أقول حلـديث عـروة بـن مـرضس  .من النهار ملن فاته الوقوف بالنهار
 .IRH » ليهأهل العلم ع

 )َّاحلـق( قـرأ اجلمهـور  , ]٢٤:النـور[ ﴾ £ ¢ ¡ � ~﴿ : ويف قراءة قوله 
لكـان  , ولـوال كراهـة خـالف النـاس « :  وقال أبـو عبيـد. عىل أنه نعت للدين , بالنصب

 .  تعاىلا هللاً والرفع هنا يكون باعتبار  احلق نعت.ISH » الوجه الرفع
 منـه ًجتنبـا , إىل وجاهتهـاواكتفى باإلشارة  , الرفعفقد أحجم أبو عبيد عن تبني قراءة 

فــإن القرطبـي قـد تعقبــه  ,  ورغـم هـذا. املخالفـة للجمهـور األعظــم الـذي قـرأ بالنــصب
وهـذا الكـالم مـن أيب  « : فقـال , وانتقده عىل ما أظهره من ميـل إىل تـصويب قـراءة شـاذة

 .ITH » ألنه احتج بام هو خمالف للسواد األعظم , عبيد غري مريض
 يف ترجيح املقلـد أحـد األقـوال لكثـرة عـدد قائليـه حالـة : فصل «ويف مسودة آل تيمية 

  . » الفتوى
ففـي تفـسري  . ونبقى مع القرطبي يف مثال آخر رجـح فيـه قـول الكثـرة عـىل قـول القلـة

 أكثـر الـصحابة ألن , واالختيار األول«   :ثم قال , ذكر معنيني للمفرسين ,  الشفقمعنى
                                                 

 أتيـت رسـول اهللا باملزدلفـة حـني خـرج إىل :ه قـال فيـه أنـ ,  حديث عروة بن مرضس الذي يشري إليه)1(
واهللا . أكللـت راحلتـي وأتعبـت نفـيس  , إنى جئت من جبال طيء: يا رسول اهللا : فقلت  , الصالة

مـن شـهد صـالتنا  «:  Fفهـل يل مـن حـج ? فقـال رسـول اهللا  , ما تركت من جبل إال وقفت عليه
وقىض  , فقد تم حجه , ًبعرفة ليال أو هنارا , وقد وقف قبل ذلك , حتى ندفع , ووقف معنا , هذه
  ) .٥٨ / ٥: نيل األوطار . ( وصححه الرتمذي  , رواه اخلمسة:  قال صاحب املنتقى  ,» تفثه

 .١/٣٥٩ الكايف )2(
 .١٢/٢١٠ تفسري القرطبي )3(
 .٢١١, ٢١٠ نفسه )4(
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IQHN »... بعني عليهوالتا 

عنــد انتفــاء مــرجح  , ًواعتبارهــا مرجحــا , االعتــداد بــالكثرة أن ًوهكــذا يظهــر جليــا
ًكان أمرا مسلام من حيث املبـدأ عنـد علامئنـا , أقوى  وإنـام يقـع التفـاوت واالخـتالف يف  .ً

أو  , حجةويف اعتبار الكثرة  , احلاالت التي تقدم فيها الكثرة واحلاالت التي ال تقدم فيها
  .جمرد مرجح أوىل من غريه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  . تفسري القرطبي)1(
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فـإذا كـان  , فرع عن العمل بمبدأ اإلمجاع , العمل بمبدأ األغلبية إنام هو يف احلقيقةـ ١
ــرة التــي ال خمــا أو ال خمــالف هلــا يعتــد  , لف هلــااإلمجــاع يــستمد حجيتــه وقوتــه مــن الكث

 والتقارب والتباعد بني , فإن هذا األساس موجود يف مسألتنا ولكن بدرجة أقل , بخالفه
 وقد ترتفـع نـسبة األغلبيـة .  تبعا لنسبة األغلبية مع األقليةاإلمجاع واألغلبية يزيد وينقص

 . حتى ال يبقى بينها وبني اإلمجاع إال فارق ضئيل
وتعترب مـن  , سائل واألحكام التي تتقرر باإلمجاع تعترب صوابا ال شك فيهوإذا كانت امل
ومتثل أقـرب املراتـب مـن  ,  األغلبية تعطي أكرب قدر من الصوابفإن , األحكام القطعية

ومـن  , فصواب األغلبية أكثر وأرجح من صواب األقليـة ,  وعىل العموم. مرتبة اإلمجاع
 . ار عليه وهذا ال غب, صواب الفرد املتفرد

وليست  , باعتبار أهنا ليست معصومة , وإنام تقع االعرتاض عادة عىل حتكيم األغلبية
بــل مــن املمكــن أن ختطــئ األغلبيــة  , ولــيس الــصواب دائــام يف جانبهــا , دائــام عــىل احلــق
أو  ,  ختطئ األغلبية العظمى ويكون الصواب مع الواحد املخالف وأن , وتصيب األقلية

 . االثنني
وال يـؤثر عـىل صـوابية  , ولكنـه ال يـنقض صـحة الرتجـيح باألغلبيـة , ا صـحيحوهذ

وال  ,  ألننا يف اتباعنا لألغلبية ال نطلب الـسالمة الكاملـة مـن اخلطـأ. العمل برأهيا وقوهلا
 ولـو صـح إبطـال األغلبيـة . ًوإنام نطلب ما يكون أكثر صوابا من غـريه , نلتمس العصمة
نبطـل قـول األقليـة ? ومـن بـاب أوىل  أن لـيس مـن بـاب أوىلأف , ختطـئ أن لكوهنا يمكن
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 مادام غري معصوم ? , ولو كان خليفة , نبطل قول الواحد املتفرد أن وأحرى
ومـن  , ًحـسنا كـان أو ًوجوب العمل بخرب الواحد صـحيحااإلمجاع منعقد عىل ن  إثم
بل منه ما ليس ونق , أو نخطئ نحن فنعدل من ليس بعدل , خيطئ هذا الواحد أن املمكن
 . بمقبول

 وكلهـا يمكـن , نـاتوبغريهـا مـن البي , شهادات اآلحادوالعلامء جممعون عىل العمل ب
 . يقع فيها اخلللأن 

 . واخلطأ جائز فيها , والعلامء جممعون عىل األخذ باملعاين واالستنباطات الظنية
ألن  ,  املظنـاتوقد ال تـصدق هـذه , والعلامء جممعون عىل بناء األحكام عىل املظنات

 . املعول عليه إنام هو صدقها يف الغالب
فبأي حق وبأي دليل نستثني الصواب الغالب الراجح يف قول األغلبية بدعوى أهنا قد 

 !ختطئ وأن الفرد املخالف هلا قد يصيب ?
ـ مع األيام ـينبثق عنه  , أصويل ومنهجي هو خطأ , إن إهدار قول األغلبية لقول الفرد

إنــام هــو صــواب أصــويل  ,  وإن اعتبــار قــول األغلبيــة. ىص مــن األخطــاءـــ مــا ال حيــ
 أمـا بعـض . ينبثق عنـه الـصواب الغالـب فـيام ال حيـىص مـن الفـروع التطبيقيـة , ومنهجي

ًقليلة حمدودة كـام وكيفـافهي  , األخطاء التي قد يوقعنا فيها نـام مثـل هـذا وذاك كمثـل  وإ. ً
 .IQH » عمى قصدهأصاب األ وربام أخطأ العاقل رشده«  : قوهلم

ونعتــد بــالعمى  , ألن العاقــل ربــام أخطــأ رشــده , فهــل ننبــذ طريــق التعقــل والعقــالء
  !عمى ربام أصاب قصده ?والعميان ألن األ

 التمـسك بـام غالبـه :  فمـن الـصواب: واألساس املنهجـي واحـد , إن القاعدة واحدة
األخـذ بـام كـان أكثـر صـوابا مـن  , ومن الـصواب , ما دمنا ال نملك فيه اليقني , صواب
 . غريه
كـون هـذا الـسبيل جيعـل اجلميـع  ,  ـ ومن الفوائد التي تعزز أمهيـة األخـذ باألغلبيـة٢

                                                 
 .٦٢ص ) يف تدبري اإلمارةاإلشارة ( الكلمة أوردها املرادي يف كتابه )1(
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ــري والتــدبري ــة وفاعليــة يف التفك ــشرتك بجدي ــاس حينئــذ حتــس , ي لتفكريهــا  أن ألن الن

ذا كـان كـل يشء  بخالف مـا إ, ن لتدبريها واقرتاحها أثرهأو , وأن جلهدها اعتباره , وزنه
 وينـرصف .  فحينئذ يـسود الفتـور والالمبـاالة,  إىل رأي الفرد وقرارهنهايةيؤول أمره يف ال

ــاس بتفكــريهم إىل شــؤوهنم اخلاصــة ــريكــل يشء ب األمــري إن« و  , الن  يفكــر فهــو , «خب
  واخلصام ? دال العناء واجلَففيم , أكثرك الصواب يدرو , ويفهم األمور أحسن , أفضل

قـــد تلقفـــوا كلـــامت لـــبعض  , بعـــض الكتـــاب اإلســـالميني أن ملؤســـفومـــن ا
 املفـرسين  وجدوا بعض. ووضعوها يف غري موضعها , ففهموها عىل غري وجهها , املفرسين
فراحـوا يطبقـون  ,  خلـواطرهمًتطييبـا , يشاور أصـحابه أن مرُ أFرسول اهللا  أن يذكرون

ــ , هــذا عــىل األمــراء مــن أول الزمــان إىل آخــره ــة : ونويقول  هــذا دليــل عــىل عــدم إلزامي
 .  خلواطر مستشاريه ثم يقرر بعد ذلك ما بدا لهًتطييبا , ن اخلليفة يستشريوأ , الشورى

 وإذا قبل فإنام يقبـل يف . يرد أن ويمكن , يقبل أن قول يمكن , ًهو أوال , وما قاله املفرسون
 فهـو رسـول , ًودائـام , ً مجيعـا عـن آراء غـريهيـستغني أن هإمكانـنه كان بأل , Fحق رسول اهللا 

 فاســـتغناؤه عـــن الـــشورى . ًوهـــو أكمـــل اخللـــق عقـــال ,  ينطـــق عـــن اهلـــوىوهـــو ال , اهللا
وال تأثري له عليه يف يشء مـن  , كل ذلك ممكن , وعن اجلميع , واستغناؤه عن األغلبية , ًأصال

 . ]٧:تاحلجرا[ ﴾  a b c d fe g h    i j            k l m﴿ , سياسته وتدبريه
وكـان ال خيـالف  , وكـان أكثـر النـاس استـشارة , يستـشري أن أمره اهللا , ومع هذا كله

 .  أو فيام جاءه فيه وحي خاص , أصحابه إال يف أمر مقرر يف الدين
  .F « IQH ًما رأيت أحدا أكثر مشورة ألصحابه من رسول اهللا«  :  قالوعن أيب هريرة 

فتطييـب اخلـواطر إنـام يتحقـق بــأن  ,  للخــواطراًالـشورى مطلوبـة تطييبـ أن وإذا صـح
 للخواطر ال ًتعكرياوإال كانت الشورى  , عمل هباُتؤخذ آراء املستشارين بعني االعتبار وي

  . ا هلاًتطييب
 املستـشري ثـم , يضيعوا أوقـاهتم يف الـشورى أن من , ال يستشاروا أفأطيب خلواطر الناس

                                                 
 .  رواه الرتمذي يف أبواب اجلهاد)1(
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 . عهمأكثرهم أو مجي ًخمالفا , يفعل ما يراه

عليـه األخـذ بـام انتهـى إليـه هـذا  « : يقول الدكتور فتحي الـدريني عـن رئـيس الدولـة
أي (  إذ ال معنـى لوجوبـه . باإلمجـاع أو باألكثريـة ,  مـن رأي)جملـس الـشورى( املجلس 

 ولـيس جمـرد تطييـب خـواطر أعـضاء املجلـس . راح ثمرته انتهـاءِّطاثم  , ًابتداء )وراالتش
 عـن احلكمـة التـرشيعية مـن ًبـدياليعتـد بـه  أن ا يمكـنً رشعيًح مقصدايصل , ستشاراهتمبا

  .IQH » ترشيع مبدأ الشورى يف السياسة واحلكم
النـاس تكـون معـه أرسع أن  ,  ـ ومن فوائد احرتام قـول األغلبيـة واألخـذ بمقتـضاه٣
األغلبيـة  وهـذا ال ينطبـق فحـسب عـىل .  يف العمل وااللتـزامً محاساوأكثر , ا للتنفيذًانقياد
تـسري األقليـة  أن فاملعتـاد , وال عربة بالشذوذ , نطبق عىل املجموعبل ي , خذ بقوهلاُالتي أ
 . فهو أفضل من العكس , ن مل ينطبق هذا إال عىل األغلبيةإوحتى  ,  األغلبية وفقعىل
فـإن الـذين  , أو نتـائج غـري حممـودة ,  ثقيلـةٌ مـا تبعـاتٍ ـ وكذلك حني يكـون لقـرار٤

 ًويكونــون أكثــر تقــبال , ً يف اختــاذ القــرار يكونــون أكثــر اســتعدادا لتحمــل أعبائــهشــاركوا
ا لـــرأي ًا خمالفـــًأو كـــان فرديـــ , اًبخـــالف مـــا إذا كـــان القـــرار فرديـــ , لنتائجـــه الـــسيئة

وأما إذا كانـت لـه نتـائج  , ً أو غالباًكثريافإن التهرب من تبعاته وتكاليفه يكون  , األكثرية
 .  وقد ينفضون من حول صاحبه.  يستنكره ويتربأ منه ومن نتائجهفإن اجلميع , سيئة
 واالسـتبداد , نه يمنع األمراء والرؤساء من االسـتبدادأ , ية ـ ومن فوائد االلتزام باألغلب٥

سواء  , خره شاهد عىل هذاآًجير ـ عاجال أو آجال ـ إىل الطغيان والتجرب ـ والتاريخ من أوله إىل 
 ودعك ممن يدافع عن حق األمري يف التفرد وخمالفـة . ني أو غري املسلمنييف ذلك تاريخ املسلم

رضبـت عليـه  , IRH ُاألمري حيـنام أعطـي هـذا احلـق يف اإلسـالمن إ « : ثم يقول لك , اجلميع
ومألت صدره التقوى وأحاطـت بـه نـصيحة العلـامء فلـيس لـه سـبيل إىل  , رقابة الرشيعة

 .ISH »التسلط والطغيان 
                                                 

 .٤٥٣ −٤٥٠: خصائص الترشيع اإلسالمي يف السياسة واحلكم)1(
 .ً حسب رأيه طبعا)2(
 .٣٩ص  , حلسن هويدي ,  الشورى يف اإلسالم)3(
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          تلــو , أو كأنــه يــزدحم بــاألمراء , كــأن التــاريخ ال وجــود لــه ,  الكــالمعجيــب هــذا

نـــصائح ويـــستيقظون وينـــامون عـــىل  , الـــذين تفـــيض صـــدورهم بـــالتقوى , األمـــراء
وفـوق  , وأحكام الـرشيعة نـصب أعيـنهم , ومنها وجلون , فونـتوهم هبا مـحـ , العلامء

 ويقيمــوا , ن حتــى ينفــذوا أحكامهــاال يقــر هلــم قــرار وال يغمــض هلــم جفــ , رؤوســهم
 . وحيققوا مقاصدها , متهاوا كلويعل , حدودها

وأما الذي يعج به التاريخ  , إن ما يذكره الكاتب إنام هو يف التاريخ فلتات واستثناءات
كــان قــرين االســتبداد  , إهــدار الــشورى امللزمــة أن ذلــك . ًمتامــا فهــو عكــس هــذا ًفعــال

يلـد التجـرب  أن  واالسـتبداد قلـام يـرتك. هـا وذوي الـرأي فيهـاواالستخفاف باألمة وعلامئ
 .  والفسادوالطغيان

ــ أن صــحيح ــامء مل يفت ــهؤالعل ــصح والتنبي ــذلون الن ــرأي  , وا يب ــذل ال ــصون يف ب وخيل
كـان لـه ن إ , ً ولكن هذا ظل دائـام ضـئيل األثـر. كلام سنحت هلم فرصة بذلك , ةواملشور

 . ويفعل بعد ذلك ما شاء , ومتى شاء , اءما دام األمري يستشري من ش , أثر
لقد قال القايض اجلليل عبد احلق بن عطية كلمة عظيمة الشأن تدل عىل تطلع وتشوف 

وهــي كلمــة تناقلتهــا كتابــات  , إىل الــشورى احلقيقيــة التــي تــصلح لبنــاء دولــة اإلســالم
 ومـن ال . الـرشيعة وعـزائم األحكـاموالشورى مـن قواعـد  « : ~حيث قال  , ثنيَدْاملح

 .IQH » هذا ما ال خالف فيه . فعزله واجب , يستشري أهل العلم والدين
والشورى مبنيـة عـىل  « : ولكن رسعان ما سلب قولته هذه قيمتها وخطورهتا حني قال

 .IRH » واملستشري ينظر يف ذلك اخلالف ويتخري , اختالف اآلراء
أو تـساوت فيـه املـصالح  ,  فيـه األدلـةإن التخيري مل نعهده عند العلامء إال فـيام تـساوت

ينطبق ـ يف مسألتنا ـ عىل حالـة تـساوي آراء املستـشارين فـيمكن  أن  وهذا يمكن. واملفاسد
 أن بـام يف ذلـك , ًمطلقـايكـون لـه االختيـار  أن  أما. خيتار وال حرج عليه أن لألمري حينئذ

                                                 
 .٣/٢٨٠:  املحرر الوجيز)1(
 .٢٨١:  نفسه )2(
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ا هــو ســبب إفــساد األمــراء فهــذ , ويتفــرد هــو بقولــه واتباعــه , خيتــار مــا مل يقــل بــه أحــد

 . حتى لو كانوا صاحلني أول األمر , أنفسهم
  سـدسـوى أصـل , مما يمكن االحتكام إليه يف مسألتنا , ولو مل يكن من أصول الرشيعة

يسارع العلامء إىل القـول بتقييـد سـلطات  أن لكان الواجب بمقتىض هذا األصل , الذرائع
ــة الــشورى ــة نت , األمــراء بإلزامي ــشارين أو  , يجتهــاوإلزامي املتمثلــة يف رأي جممــوع املست

 فقد أدى إبطال االلتزام بـالرأي الغالـب إىل اسـتبداد متواصـل ومتفـاحش عـرب . أكثريتهم
 . ونشأ بسبب ذلك من املفاسد ما ال حيصيه إال العليم اخلبري , العصور

 الدفاع عن ما زلنا نجد من يستميتون يف , وبعد قرون وقرون من السري عىل هذا احلال
بدعوى أنه قد يدرك مـن احلـق مـا ال  , ومجيع األمة , حق األمري يف خمالفة مجيع مستشاريه

ًبكرة وعشياوكأن جربيل يتنزل إليه  , يدركون ّ ُ ...!  
ومن استغني بفعلـه  , ُمن أعجب برأيه ضل « :  عيلومن احلكم املنسوبة إىل اإلمام 

كالعليــل الــذي يــرتك مــا يبعــث لــه  , هوالــذي يستــشري وال يقبــل مــن نــصحائ , زل
 .IQH » ويعمل ما يشتهي بغري علم , الطبيب
فكـان مـن النـوع  ,  أو غري أمري ـ حتى إذا أنعم اهللا عليـهًاالفرد الواحد ـ أمري أن  ـ عىل٦
فإنـه قلـام يـتخلص مـن  , ًوكـان متقـدما يف علمـه ونظـره , «مألت صدره التقوى  «الذي 

ومـن  , وفـرح , وغـضب , وبغـض ,  من حب: واالعتبارات الذاتية , التأثريات النفسية
 أمـا .  املؤثرات تلكفإنه قلام ينجو من بعض ,  فإذا تفرد بالرأي, عادات ورواسب تربوية

ًفإنه يكون بعيدا ـ أو بريئا ـ من  , الرأي الذي جيتمع عليه عدد كثري من ذوي العلم والرأي ً
كـان مـن  ,  فإذا اجتمعـوا عـىل رأي. ن خمتلفة بني الناس تكوًعادةألهنا  , هذه االعتبارات

 . أو بتأثري من أحد هذه املؤثرات , يكون بوحيأن  , ًجدااملستبعد 
ربـام سـرت  , الفطـن النحريـر أن : والثالث « : قال املرادي وهو يعدد موجبات الشورى

فــــإهنام يعــــدالن بــــالفكر عــــن  , وجــــوه الــــرأي والرؤيــــة , عليــــه احلــــب والــــبغض
                                                 

 .٦١:  اإلشارة يف تدبري اإلمارة)1(
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 .IQH » لوجوه اآلراء ٌ من كدر اهلوى مبرصٍفيحتاج إىل مشورة من رأيه صاف , إلصابةا

÷^¥<íéf×Æù^e<ØÛÃÖ]<lV<< <

ولكـــل جمـــال  , املجـــاالت التـــي يمكـــن فيهـــا العمـــل باألغلبيـــة متعـــددة ومتنوعـــة
  وبصفة عامة فإن األغلبية يمكن االعتامد عليها واألخذ هبـا يف. ولكل جمال أغلبيته , أهله

فال جمـال فيهـا لألغلبيـة  ,  أما املسائل املقررة الثابتة بأدلة الرشع. مسائل الرأي واالجتهاد
 وفـيام يـيل ذكـر مـوجز ألهـم املجـاالت . وحكم بـهفاملتبع فيها ما قرره الرشع  , وال لألقلية

 . م األغلبيةيالتي يصح فيها حتك
MÝ^ÃÖ]<ë^ãjq÷]<Äè†jÖ]<{<V<<< <

والستيعاب  , لتي حتتاجها األمة ملواكبة التطورات والتحوالتوأقصد به الترشيعات ا
يكـون األمـر ممـا لـه أثـر أن  , »العـام  «  وأقـصد بوصـف . تًجدااملشاكل والنوازل واملست

ويتـدخل فيـه  , يكون مما تتدخل فيه الدولة أن أو , وعىل مجهور الناس , واسع عىل األمة
 . ًزما يتحاكم إليه الناس يف منازعاهتمًترشيعا مل يكون أن  بحيث يتعني. القضاء

 . مع هـذا النـوع مـن التـرشيع بأشـكال متعـددة , عرب تارخيهم , وقد تعامل املسلمون
فيختـار مـن االجتهـادات املعروضـة مـا يـراه ويقـره  , فتارة كان يتواله احلاكم العام بنفسه

ً وأحيانا كان احلاكم يتبنى مذهبا فقهيا معينا. فيصبح ملزما ً ً فيصري فقهـاء ذلـك املـذهب  , ً
ويـسمى  , ً وأحيانا كان األمـر يـسند إىل أحـد كبـار العلـامء. مصدر االختيارات الترشيعية

 . أو شيخ اجلامعة , أو قايض القضاة , مفتيا للبالد
ً أو أحيانـا تكتفـي , هي التي تقرر , )مشيخة( ًوأحيانا كان يسند األمر إىل هيئة مجاعية 

كانــت مقبولــة ن إ فتجيزهــا , ة عــىل مــا يــصدره األمــري مــن تــرشيعاتباملراقبــة واملــصادق
 . كانت متنافية مع الرشعن  إوتعرتض , ًرشعا

تكون الترشيعات صادرة عـن  أن هي , ا للتقوىأقرهبأرقى هذه الصور و أن وال شك
  الطريقـة املرويـة هـي وهـذه. ن يف البالدا العلامء املجتهديًتضم أساس , هيئة علمية مجاعية

                                                 
 . نفسه)1(
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 . عن اخللفاء الراشدين رضوان اهللا عليهم

كان أبو بكر الـصديق  « : قال , مهرانبن  عن ميمون , فقد نقل ابن القيم عن أيب عبيد
 . قـىض بـه , فإن وجد فيها مـا يقـيض بـه , Fنظر يف سنة رسول اهللا , إذا ورد عليه حكم

إليـه  قضاء ? فربام قام قىض فيه بFرسول اهللا  أن  هل علمتم: فإن أعياه ذلك سأل الناس
مجع رؤساء النـاس  , F  فإن مل جيد سنة سنها النبي.  قىض فيه بكذا وكذا :القوم فيقولون
 . فإذا اجتمع رأهيم عىل يشء قىض به , فاستشارهم

هـل كـان أبـو  « جيد ذلك يف الكتاب والسنة سأل أن فإذا أعياه , وكان عمر يفعل ذلك
وإال مجـع علـامء النـاس  , ان أليب بكـر قـضاء قـىض بـهفـإن كـ , ? IQHبكر قىض فيـه بقـضاء

 .IRH »فإذا اجتمع رأهيم عىل يشء قىض به , واستشارهم
 , Fوبـسنن نبيـه ,  األمـة بأحكـام اهللا تعـاىلأعلـموهم  , وإذا كان اخللفاء الراشدون

 واحلـال , نـص فيـه قد أخذوا بمبدأ الترشيع اجلامعي فـيام ال , ح الناس وأتقاهموهم أصل
فكيـف باألزمـان  , واخلطب فيها يسري , كانت قليلة وبسيطة , هتماجدمشاكلهم ومستن أ

وحيـث املـشاكل والنـوازل  , حيث األمراء أقل منزلة بمرات ومرات , الالحقة واملتأخرة
 . عرس بمرات ومراتأضخم وأ

يع والتـرش , االعتامد عىل االجتهـاد اجلامعـي , وأما اليوم فقد أصبح من آكد الرضوريات
 . فتاء اجلامعيواإل , اجلامعي

 . ًيتوخى أوال االتفاق التام أو ما يقاربـه أن ينبغي , والقرار اجلامعي يف مثل هذه احلالة
أو بــام زاد عــىل  , ويمكــن تقــديرها بــالثلثني , فاألغلبيــة العظمــى , فــإن تعــذر ذلــك

 تكون خمالفة الثلث أو  وعىل هذا. وما نقص عنه يسري , ًاستئناسا بأن الثلث كثري , الثلثني
 . خمالفة قليلة ال تؤثر , أقل

ملزيـد  , إذا كانت حتتمـل اإلرجـاء , يرجأ البت يف املسألة , فإذا مل يتحقق هذا وال ذاك
                                                 

 .أو اجلامعة , الكتاب أو السنة: أي ,  وقضاء أيب بكر كان عىل نحو ما سبق)1(
 .١/٦٢عالم املوقعني إ )2(
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          جيـوز احلكـم فيهـا عـىل أغلبيـة الثلثـني  أن إىل , والتحـاور والتـشاور , من البحث والنظـر

  . أو أكثر
َفيبت فيها باألغلبية املطلقـة ,  حتتمل اإلرجاءكانت املسألة الن إ وأما عـادة ويمكـن إ , ُ

 بــل هــذا ممكــن يف كــل مــسألة مل ينعقــد فيهــا اإلمجــاع األصــويل , النظــر يف املــسألة فــيام بعــد
 . املعروف

فتـاء واإل وقد بدأت تظهر اليوم بعض املبادرات األولية إلحياء سنة االجتهاد اجلامعـي
 التـابع )جممـع الفقـه اإلسـالمي( تتمثـل يف  , رة يف هـذا االجتـاه ولعل أهـم مبـاد. اجلامعي

 .  وهو يتخذ قراراتـه باألغلبيـة, والذي يوجد مقره بمدينة جدة , ملنظمة املؤمتر اإلسالمي
ولكن هذا املجلس الفقهي اهلام ال تكتيس قراراتـه وفتاويـه أي صـفة إلزاميـة لـدى الـدول 

هذه الدول نفسها حتى مهمة إذاعـة قراراتـه ونـرشها  بل ال جتشم , واحلكومات املكونة له
 . نتاجه العلمي ال يكاد يتجاوز أصحابهعل إمما جي , عىل الناس بوسائلها اإلعالمية

يستشكلون كيف نلـزم خليفـة املـسلمني باجتهـاد فقهـي صـادر  , بعض العلامء أن عىل
ًيكـون عاملـا  أن خلليفـةفيكون اخلليفـة ملزمـا بـرتك اجتهـاده ـ واألصـل يف ا , عن األغلبية

 ويرون أننا حينئذ نسلب اخلليفـة صـفته . تنفيذ رأي األغلبية الذي ال يراه صواباوًجمتهدا ـ 
 !ا ينفذ ما يراه اآلخرون ًونجعل منه مقلد , ونسلبه حق االجتهاد , االجتهادية
 , ضحمـ » ُّأرأيتـى «إنـام هـو حـديث  , احلديث اليوم عن خليفة عامل جمتهد أن واحلقيقة
 . نتكلم فيام هو قريب منهأن  , مل نتكلم يف الواقعن  إوأحرى بنا

حـني يـتخىل  , املجتهد إنام يفقد صـفة االجتهـاد أن  وهي: ومع هذا أقول كلمة موجزة
ويفتـي بقـول  , اًوحـني هيجـر مـا يـراه صـواب , اًا ويعتقد قول غريه صوابًعام يعتقده صواب
 . وجيهـر بـه ويـدافع عنـه , يتمـسك برأيـه أن لكل خمالف أما يف مسألتنا ف. غريه ويدعو له
 . يـذ مـستنداتهنيرد عىل قول األغلبية وأن جيهد نفسه يف إبطاله وتف أن  وله. هذا هو واجبه

أخطــأت ـ عــىل يــد ن إ يظهــر اهللا تعــاىل خطأهــا ـ أن وعــسى , فاألغلبيــة ليــست معــصومة
يعطــى لقــول أغلبيــة  أن لــذي ينبغــي فــاإللزام ا. املخــالف الواحــد ـ أو املخــالفني األقــل
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 إال بـام ًافلـيس أحـد ملزمـ , ً أمـا علميـا. قـضائي , يذتنفيـ , يلإنام هو إلزام عم , العلامء
  . اقتنع به

ً ترشيعا ملزما يف األمور العامةيإن اختاذ االجتهاد األكثر يمـس يف يشء  أن ال ينبغي , ً
يف يشء حريـــة البحـــث والنظـــر يمـــس  أن وال , حـــق املخـــالف يف املخالفـــة واملعارضـــة

ًمعه اعتبار ما تقرر حكام هنائياوال ينبغي  , والتعبري  . ال يراجع وال ينقض , ً
فـأتى عليهـا حـني مـن الـدهر أصـبحت  , كانـت مهجـورة , وكم من األقوال الفقهية

 وكم من االجتهادات كانت شـاذة أصـبحت يف وقـت آخـر هـي قـول اجلمهـور . مشهورة
 . فأصبحت مرتوكة ال تعد , األقوال كانت نافذة ال تردوكم من  , واألكثر

وهذه التغريات قد تكون راجعة إىل مزيد من البحـث يف األدلـة والكـشف عنهـا وعـن 
 .  وقد تكون راجعة إىل التأثريات واألسباب الظرفية. داللتها الصحيحة

N<Üè‚ÏjÖ]æ<Ú`jÖ]<{<V< <

وأمـا التقـديم  , فأمـا التـأمري فواضـح , وهذا جمال من أهم املجاالت لألخذ باألكثريـة
مثـل  ,  يف اإلمـارةًعـادةممـا ال يـدخل  , وبعض الرئاسـات , فأعني به تويل بعض األعامل

ومثـل اختيـار العـامل وذوي الـصناعات  , اختيار الناس ملن يمثلهم وينوب عـنهم يف أمـر
 . قه يف مقصودهنفاإومثل اختيار من يؤمتن عىل مال مجاعي ويتوىل  , ألمنائهم ونقبائهم

رؤسـاء األقطـار يليه يف املرتبة اختيار  ,  اختيار خليفة للمسلمني: وأعىل مراتب التأمري
 أن  وقد أمجع أهل السنة عىل,  بعضها عن بعضً مستقالًأصبحت اليوم دوالاإلسالمية التي 

مجاع أو  والشورى ال يكون هلا معنى وال ثمرة إال باإل. اختيار اخلليفة شورى بني املسلمني
 . باألغلبية

واختــاذ قــرار  , ولــيس هنــاك طريقــة واحــدة معينــة ومنــصوصة إلجــراء الــشورى
 n o﴿  :تعـاىلوداخـل يف قولـه  , بل هذا األمر نفـسه مـرتوك للمـسلمني , التأمري

p ﴾ .وهـذه األكثريـة , ر عىل املسلمني من ال ترضاه أكثريتهم عىل األقلَّال يؤم أن  املهم 
وقـــد يتـــوىل ذلـــك رؤوس النـــاس وقـــادهتم  , فهـــا بـــشكل مبـــارشقـــد تعـــرب عـــن موق
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كاخلالفــة  , ام تعلــق األمــر بإمــارة واســعة النطــاقلــوهــي الطريقــة األســلم ك , وممثلــوهم

يعـرف  أن  لـهتـأتىال ي , ألن اجلمهـور الواسـع املتباعـد , الكبريةورئاسة قطر من األقطار
 , ًيدركها جيـدا أن ال يستطيع ,  وحتى املؤهالت ورشوط التأمري. املرشحني معرفة جيدة

املؤيـد أو  , والـضغط الـدعائي , يقع حتـت تـأثري التوجيـه اإلعالمـي أن فإنه البد , وهلذا
غالبيـة أهـل ن يكون بمبايعة أ ومجهور علامء أهل السنة عىل أن انعقاد اإلمامة جيب . املضاد

فـإن رشط ابتـداء «   : الفقـ ,  وقد عرب اإلمام الغـزايل عـن ذلـك بوضـوح تـام. احلل والعقد
ومطابقة البـواطن والظـواهر عـىل  , ىل املشايعةإُوانرصاف القلوب  , ُاالنعقاد قيام الشوكة

يف مـصطدم تعـارض  , ُفـإن املقـصود الـذي طلبنـا لـه اإلمـام مجـع شـتات اآلراء , املبايعة
 متابعــة رأي عــىل ,  وال تتفــق اإلرادات املتناقــضة والــشهوات املتباينــة املتنــافرة. األهــواء
وترســـخت يف النفـــوس رهبتـــه  , وعظمـــت نجدتـــه , إال إذا ظهـــرت شـــوكته , واحـــد
وال تقـوم الـشوكة إال بموافقـة األكثـرين مـن  , ومدار مجيع ذلـك عـىل الـشوكة , ومهابته

َمـعـتـبـري كل زمان َْ « IQH. 
متثل  ,  منتخبةئةتتوىل االختيار هيأن  , فإن األقوم واألسلم يف مثل هذه احلالة , ألجل ذلك

  . ومتثل بصفة خاصة أهل العلم واخلربة والقيادة فيها , عموم األمة
هـذه اهليئـة تتخـذ  أن  املهـم عنـدي. وليس من شأين الدخول يف اجلزئيـات والكيفيـات

 . اإلمجاع بعيـد التحقـق أن وبام , قرارها ـ بعد التشاور والتداول ـ باإلمجاع وإال فباألغلبية
 .  إىل األكثرية هو احللفيبقى اللجوء

اسـتند يف تـشكيله إىل  ,  خيتار من بـني أعـضائه خليفـة لـه جملساوعندما شكل عمر 
وهـو أمـر مل يبـق لـه وجـود بعـد  ,  رسول اهللا ا وهو رض: أساس ال جيادل فيه أي مسلم

 . يسلك مثل ذلك املسلك أن فلم يبق ألحد , جيل الصحابة
الختيار  , هو الطريقة التي حددها ألعضاء ذلك املجلس , واألهم عندي فيام فعله عمر 

 . اخلليفة
                                                 

 .١٧٧ / ١فضائح الباطنية ) 1(
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عـن  ,  رشحبيـل بـن أيب عـون حـدثني: قـال , نا حممد بـن عمـرأخرب « : قال ابن سعد

 أن ُـ يـسألـــ وهـو صـحيح ــ كـان عمـر بـن اخلطـاب : قـال , عن املسور بـن خمرمـة , أبيه
مـت فـأمركم إىل هـؤالء ن إ :  وقـالفـتكلم بكلـامت , ً فصعد يوما املنـرب. يستخلف فيأبى

ونظريه الـزبري  ,  عيل بن أيب طالب:  وهو عنهم راضFالذين فارقوا رسول اهللا  , الستة
ــن العــواما ــن  , ب ــرمحن ب ــد ال ــان , عــوفوعب ــن عف ــد  , ونظــريه عــثامن ب ــن عبي وطلحــة ب

  .»القسم  أال وإين أوصيكم بتقوى اهللا يف احلكم والعدل يف . ونظريه سعد بن مالك , اهللا
فـإن كـان  ,  تـشاوروا يف أمـركم: قال عمر ألصحاب الـشورى « :  لهأخرى روايةويف 

IQH » وإن كــان أربعــة واثنــان فخــذوا صــنف األكثــر , اثنــان واثنــان فــارجعوا يف الــشورى

 . فجعل احلكم لألغلبية
 ? عـيل مل أبايعـك فـأرشن إ : فقـال , وبعث عبد الرمحن إىل عـيل « : ويف تاريخ الطربي

 . فقال عثامن
  .ثم قال هلام انرصفا ,  عيل:  ? قالعيلبايعك فمن تشري مل أن  إ: ثم بعث إىل عثامن فقال

 .  عثامن: مل أبايعك فمن تشري عيل ? قالن  إ: فدعا الزبري فقال
فمـن تـشري عـيل ?  ,  من تشري عيل ? فأما أنـا وأنـت فـال نريـدها: فقال , ًثم دعا سعدا

 .IRH » عثامن  :قال
 أمـا . فقد أوضحت سـبب ذلـك وخـصوصيته , اًا ومضيقًولئن كان هذا املجلس معين

 ًثالًموسـعا وممـ , يكون املجلس الذي خيتار اخلليفـة أو أمـري قطـر أن فالبد , فيام بعد ذلك
 . ﴾ n o p﴿ : فهذا هو املحقق لقوله تعاىل . إلرادة األمة ورضاها

هـا انعقادوذكـر مـن ذلـك  , ات انعقـاد اإلمامـةمن كيفي , وأما ما حتدث عنه املاوردي
وقد قال به  ,  رشيعة األمرهو من وإنام . فليس من الرشع يف يشء , ببيعة الواحد واالثنني

 . بعض املتكلمني
                                                 

 .٣/٦١ الطبقات الكربى )1(
 . ٥/٤٠ تاريخ األمم وامللوك )2(
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ال تنعقـد إال بجمهـور أهـل احلـل  « :  حكـى قـول مـن يقولـونوالعجيب أن املاوردي

ىل إثـم سـارع IQH » اًوالتسليم إلمامته إمجاع , ًليكون الرضاء هبا عاما , والعقد من كل بلد
باختيـــار مـــن  ,  عـــىل اخلالفـــةوهـــذا مـــذهب مـــدفوع ببيعـــة أيب بكـــر «  : رده بقولـــه
ــا , حــرضها ــب عنه ــدوم غائ ــه ق ــر ببيعت ــهوكأIRH » ومل ينتظ ــني غ ~ ن ــن حقيقت ــل ع ف
 . يغفل عنهام أن ال يليق بمثله , هامتني

 وأهـل احلـل . ً قد حرض بيعة أيب بكر وبـايع فعـالمجهور أهل احلل والعقد أن : أوالمها
 أمـا األنـصار فقـد حـرض مـنهم كـل . والعقد يومئذ يتمثلون يف زعامء املهاجرين واألنصار

 أما املهـاجرون فقـد ختلـف بعـض . هم الذين عقدوا االجتامعألهنم  , حيرض أن من ينبغي
  . {كعيل والزبري  , وجوههم

واجتمـع  « : فذكر اجتامع األنصار وقـال ,  السقيفة كيف تم اجتامعوقد روى عمر 
 االجـتامع هنايـة ويف ,  انطلق بنا إىل إخواننا من األنصار: فقلت له ,  بكر أيباملهاجرون إىل
 وبايعـه املهـاجرون ثـم , فبـسط يـده فبايعتـه , أبسط يدك يا أبا بكـر: فقلت  « : يقول عمر

 .ISH » بايعه األنصار
ذي غاب ومل ينتظره أحد ? وأين هو اإلخالل ببيعة اجلمهور من أهـل فأين هو اجلمهور ال

ــل ? أم ــد واحل ــور أهــل العق ــؤالء مجه ــل ? ألــيس ه ــد واحل ــار ممــثيل  العق ــني انتظ كــان يتع
 وقـد استـرشت فـيهم الـردة , وأكثـرهم ممـن أسـلموا وملـا يـدخل اإليـامن يف قلـوهبم , القبائل
  ?F علموا وفاة رسول اهللا أن بمجرد والتمرد

البيعـة متـت بجمهـور  أن لكن هذا ال ينفـي , نعم ختلف من أهل العقد واحلل بعضهم
 ,  لظـروف اسـتثنائية تغيبـوا بـسببهافقـد كـان , ما ختلف مـن ختلـف وأ. أهل العقد واحلل

وهـي احلقيقـة الثانيـة التـي غفـل عنهـا  ,  لظـروف اسـتثنائيةًأيضاوتعذر انتظار حضورهم 
                                                 

 . ٦ األحكام السلطانية ص)1(
 . ٧ نفسه ص )2(
−٥/٤٣٩ومصنف عبد الرزاق  , ٣٩١احلديث رقم  , يف املسند لإلمام أمحدتفاصيل روايته :  انظر )3(

 .١٥١٨−٤/١٥١٥وسرية ابن هشام  , ٤٤٥
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 . وبياهنا ما ييل , املاوردي

فقـام عمـر .  ًلبايعـت فالنـا ,  لـئن مـات عمـر: رجال يقـولأن  , بلغ إىل علم عمر 
ــذر ــاس وحم ــا يف الن َخطيب ــالمً ــذا الك ــل ه ــن مث ــر  , هم م ــة أيب بك ــت بيع ــف مت ــذكر كي ف

 , قـائال مـنكم  أن وقـد بلغنـي « : ثم قـال , ورشح األسباب التي فرضت التعجيل هبا
 . بيعـة أيب بكـر كانـت فلتـةن  إ: يقول أن مرؤَّ فال يغرتن ا. بايعت فالنا ,  لو مات عمر: يقول

 عـن غـري مـشورة مـن اً فمن بايع أمـري,  وقى رشهاال وإن اهللا أ . أال وإهنا كانت كذلك
  .IQH » يقتال أن تغرة , وال بيعة للذي بايعه , فال بيعة له , املسلمني
مـن غـري مـشورة مـن  , أو غـريه , مـن دعـا إىل إمـارة نفـسه « :  لعبد الرزاقروايةويف 
 .IRH »تقتلوه  أن فال حيل لكم إال , املسلمني

هنـا متـت برضـا أكثـر ولـو أ , بكـربيعـة أيب  أن وبـني , فعمر قد أقام احلجة وأبرأ الذمة
نـه أو , هباوال يصح التعلق  , فإهنا كانت فلتة ال يقاس عليها , زعامء األنصار واملهاجرين

وأن  , وبقرار أهل العقد واحلـل فـيهم , ة إال بمشورة عامة املسلمني صحيحٌتنعقد بيعة ال
 . فقد استوجب القتل , وعرض أمر اخلالفة للتفرد والتالعب , من خرق هذا

 باعتبـار , وربام من باب أوىل , وما يقال يف اخلالفة يقال يف غريها من اإلمارات العامة
 فيهـا إرشاك تـأيتوي , ة أفـضل باملرشـحني فيها للجمهور معرفتأيتالواليات الصغرية يأن 

كانت  F  والزعامات التي ظهرت يف حياة رسول اهللا, اجلمهور وأخذ آرائه بشكل أوسع
 وأكثر الزعامء كانت زعـامتهم . بشكل تلقائي عن اجلمهور الذي تنتمي إليه , كلها منبثقة

 أن هم بعــد يقــرهم عــىل مكــانتهم وزعــامتFوكــان النبــي  , قائمــة حتــى قبــل إســالمهم
 .  وهذا واضح أشد الوضوح يف السرية النبوية, ويتعامل معهم عىل هذا األساس , يسلموا

ويف هـذه  , يتوىل األمري تعيني مـن يقـوم هبـا , تكون بعض املناصب واملهام أن ويمكن
 أن ب فيجـ. ن املنصب لـه اتـصال بـاجلمهورإذا كا , احلالة يبقى للجمهور نوع من الرقابة
                                                 

  .)مسند عمر بن اخلطاب ( واملسند  , كناب احلدود ,  البخاري)1(
  .٥/٤٤٥ املصنف )2(
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 فـإذا . عىل ممارسة صاحب الوظيفة لوظيفتـه , ورضاهم أو سخطهم ,  الناسيراعى رأي

             , فيجـب عـزل املعنـي بـاألمر , وغلب يف الناس السخط والتـذمر , كثرت الشكوى منه
ـ يقـوي ــ وآثـار أحاديـث ودليـل ذلـك عنـدي مجلـة . أو عىل األقل تأديبـه أو تغيـري مهمتـه

  .IQH  يؤم قوما وهم له كارهون تضمنت لعنة منـبعضها بعضا ـ
 . يـؤم الرجـل قومـا وهـم لـه كـارهون أن وقد كره قوم من أهل العلم « : قال الرتمذي

 إذا كـره :  وقال أمحد وإسحاق يف هذا. فإنام اإلثم عىل من كرهه , فإذا كان اإلمام غري ظامل
 .IRH » لقومحتى يكرهه أكثر ا , يصيل هبم أن سأفال ب , واحد أو اثنان أو ثالثة

النـاس  أن هـو , واحلكمة يف إقامـة االعتبـار لكراهيـة النـاس إذا بـدرت مـن غـالبيتهم
هـم  , واملكلـف بمـصاحلهم , ذلـك املقـدم علـيهم , ويتعامل معهم , الذين يعيش بينهم

ألهنـم هـم الـذين  , وهم القادرون عىل معرفة حقيقة أفعاله وسـلوكه ورسيرتـه ,  بهىأدر
 . سوء ترصفه حني ييسءعانون منه ومن ي

 فقـد يعينـه لألمـر  .يعـرف عنـه إال الـيشء القليـل أن فال يستطيع , أما من يعينه لألمر
جانـب هـذا كلـه  وقد يكـون إىل . أو خلربة ومهارة يتميز هبا , أو لظاهر حاله , نظرا لعلمه
ًإنسانا صاحلا بد مـن االعـتامد  وهلذا كان ال,  بل يفسد حاله مع األيام. لكنه ال يبقى كذلك , ً

 . وأخذها بعني االعتبار , عىل مراقبة اجلمهور املتعامل معه
O<{<<íÒ¹]<áæöÖ]æ<^’¹]<e‚iV< <

ويتعــاونون عــىل االضــطالع بــه بــشكل  , وهــذا جانــب واســع ممــا يتــشاور النــاس فيــه
 . ايضكلام تعذر التفاهم والرت , وهلذا ال مفر من اللجوء فيه إىل حكم األكثرية , مجاعي

وقـد تكـون أغلبيـة جملـس  , قد تكون أغلبية هيئة من اهليئات الشورية , واألغلبية هنا
             , حيـاء مـن األ حـي سـكانوقـد تكـون أغلبيـة, ًمكلف مجاعيا بـأمر مـن األمـور  , خمتص
 .  وذلك حسب طبيعة املسألة ومرجع االختصاص فيها, أو مدينة , أو قرية

                                                 
 . ًما وهم له كارهونوقباب ما جاء فيمن  , أبواب الصالة , جامع الرتمذي:  انظر )1(
 .  نفس املرجع السابق)2(
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تـدبري النـاس  , هـو بـصفة عامـة , جوانـب العمـل باألغلبيـةمجال هذا اجلانب مـن ف

              :  وفيهـا يقـول ابـن عبـد الـسالم. التي يـدركوهنا بخـربهتم وجتـارهبم , ملصاحلهم الدنيوية
ــدنيا « ــصالح ال ــا م ــباهبا , وأم ــدها , وأس ــارب  , ومفاس ــرضورات والتج ــة بال فمعروف

 .IQH » والعادات والظنون
كلـام كانـت األغلبيـة  , أو يف مكـان حمـدود , وخاصا بفئة معينة ًيسريا وكلام كان األمر

يف بلـدهتم أو  , أو أغلبيـة املقـدمني عنـدهم , األمرب هي أغلبية عموم الناس املعنيني , فيه
  .فئتهم

ًوعاما وواسعا , ًوكلام كان األمر جليال كلام كانت األغلبية املطلوبة فيـه هـي أغلبيـة  , ً
املـسلحة بـالعلم واخلـربة وعمـق  , وأغلبيـة املجـالس املتخصـصة ,  لألمـةاهليئات العامـة
 . النظر وشموليته

 

  
  
  

                                                 
 . ١/٨ قواعد األحكام )1(
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كـان  , لقد عشت مع هذا البحث ـ مـع قـضيته وقـضاياه الفرعيـة ـ يف مراحـل وأطـوار
 . لكل منها سمته اخلاصة وطعمه اخلاص

 . ة إدراك تفــسرياهتا وعللهــااولــوحم , عــشت معــه مرحلــة التأمــل يف بعــض اجلزئيــات
 عنـد املفـرسين ويف أقوال وآراء , تتمثل هذه اجلزئيات يف أحكام فقهية ومقوالت أصولية

 أن  كنت أعمل عىل.  حتى يف بعض املنصوصات الرشعيةاًوتتمثل أحيان , وعند املحدثني
 فتارة أجد ذلـك وتـارة . أجد التفسري املقنع واجلواب الشايف لكل مسألة جزئية عىل حدهتا

مـع تـشوف إىل مـا هـو أفـضل  , مـا هـو سـائد عـىل مـضضقف عنـد وتارة أ , أجد بعضه
 . وأكمل

شرتكة بـني عـدد مـن واكتشاف العنارص امل , ت معه مرحلة الربط بني اجلزيئاتثم عش
ًولــدا عنــدي نوعــا مــن  , مــع االســتمرار , ولكــن التزايــد , ً ذلــك عفويــابــدأ , اجلزيئــات َّ

واحلديثيـــة ية الفقهيـــة واألصـــول , االهـــتامم بالتفـــسري العـــام املـــشرتك لتلـــك اجلزئيـــات
 . ريها كال عىل حدةالتي كنت أنشغل بتفس , والتفسريية

ُّ ـ إىل مرحلة التـشكل والتخلـق لـً معاٍوبقصد ـ بتلقائيةي ـهذه املرحلة أفضت ب نظريـة (ـُّ
ولتفسرياهتا  ,  اجلزئيةهافقد وقع من الرتاكم الكمي والنوعي ملسائل , )التقريب والتغليب
كم مـا أحـدث وقـع مـن هـذا الـرتا , لاشكواألولو اختلفت الظواهر  , املتشاهبة واملرتابطة

 . أخوض يف هذا املوضوع أن  عىل وعند ذلك عزمت, عندي طفرة يف الفهم واالكتشاف
وهــو طــور املواجهــة املكثفــة لقــضايا  , ثــم دخلــت يف طــور التتبــع والتنقيــب والتأمــل

 . املوضوع وإشكاالته
 . ثم جاءت مرحلة االستخالص واالستنتاج والتحرير

ًريا عشت مع البحث قارئا مراجوأخ  . ًعاً



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ TWT
ولكـن  , ورشوحـا وتوضـيحات , لدي إضـافات واسـتدراكات أن ه ـؤ وشعرت ـ وأنا أقر
 القــارئ ًأيــضاو , القــارئ املتخــصصن  إ ثــم. هــذه أمــور ال تنتهــي أن رصفنــي عــن هــذا كلــه

البحـث قـد  أن عتقـدأين أ وًخـصوصا , يضاف ويوسع أن يمكن  ما قيل عاماميغنيه , املتفحص
 .  نظرية التقريب والتغليبإبرازوأعني هبا  , حقق غايته املرجوةية وأدى رسالته األساس

وبيـان وجودهـا ورسياهنـا يف العلـوم  ,  هذه النظرية وكـشف معاملهـا أن إبرازواحلقيقة
 .  الكثرية واملتنوعـةأمثلتهوتطبيقاته و , قد تم يف الباب األول بفصوله الثالثة , اإلسالمية
عـن  , دخل قبلـه ـ خيـرج بقناعـة ثابتـة وفكـرة واضـحةقارئ هذا الباب ـ وامل أن وأحسب

وأن ذلـك جـار  , عنـد علامئنـا , بمختلـف أشـكاله وصـوره , العمل بالتقريب والتغليب
 لكن هـذا ال ,  علمي ومنهجي واحدسقومنتظم عندهم يف ن , عندهم يف انسجام وتكامل

 . وال يرفع عددا من اإلشكاالت , يسد بعض الثغرات
حتتـاج إىل أدلـة رشعيـة تـشهد لـصحتها  , ملوصوفة بالرشعية اإلسـالميةفهذه النظرية ا

ألن مـا  , تكون دالة عىل املقصود داللـة واضـحة قطعيـة أن والبد هلذه األدلة , ورشعيتها
ًيبنـــى عليهـــا لـــيس حكـــام جزئيـــا أو قاعـــدة حمـــدودة األثـــر بـــل تنبنـــي عليهـــا نظريـــة  , ً

وتتحكم يف تفسريها  , كام واملعاين الرشعيةتتحكم يف تقرير ما ال حيىص من األح , كربى
هـي مـسألة حيـاة  ,  فمسألة األدلة القطعية الواضحة عىل هذه النظرية. وترتيبها وتطبيقها

 كـان اأيـض وألجـل هـذا . كان الفصل املخصص ألدلة النظرية ,  ألجل هذا. أو موت هلا
ً وجه هذه النظرية كال أو االستطراد املطول مع اإلشكاالت واالعرتاضات التي قد تثار يف

 . ًجزءا
                 هــي املتمثلــة يف حتريــر فــصل خــاص عــن , أهــم خدمــة قــدمتها هلــذه النظريــة أن عــىل

الضوابط الستة التي قدمتها  أن  وال شك . »الضوابط العامة للعمل بالتقريب والتغليب « 
كـان  , ية ولكنها عىل كل حال لبنة أصـول. تتسع لكثري من االستدراك والتفصيل والتنقيح

هـذه الـضوابط جتعـل مـن نظريـة التقريـب والتغليـب آلـة ن  إ ثـم.  فمألتهًموضعها شاغرا
 . يف أمان واطمئنان , نتاججية مكتملة وجاهزة لالستعامل واإلمنه
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ُوجــدت مــن الــرضوري تقــديم قــضايا ومباحــث تتــسم  , ً ذلــك عمليــاثبــاتوإل
 فجـاء . وتعيريهـا بمعيارهـا , ن خـالل نظريـة التقريـب والتغليـبومعاجلتهـا مـ , باجلدة

وعـــىل قيمتهـــا األصـــولية  , ليـــربهن عـــىل فعاليـــة هـــذه النظريـــة , البـــاب الثالـــث
ــــة ــــالمي , واملنهجي ــــرشيع اإلس ــــن أصــــول الت ــــا أصــــل م ــــىل أهن ــــري  , وع والتفك
 . والتقويم اإلسالمي , اإلسالمي

مـن املـسائل  حتقيـق عـدد ًأيضاَّيرس اهللا تعاىل  , ويف ثنايا هذه الغايات األساسية للبحث
 . وغريها , واحلديثية , والتفسريية , األصولية , الفقهية , العلمية

ــــسائل ــــصطلحات : ومــــن هــــذه امل ــــبعض امل ــــضبط ل ــــد مــــن التوضــــيح وال  مزي
 . واخلوف , واليقني , كالعلم

 حمـل ُوحتريـر , )خـرب الواحـد مـاذا يفيـد ?(  حتقيـق مـذاهب العلـامء يف مـسألة : ومنها
وهـو متحقـق  , مما يسهل حسمها وإهنـاء النـزاع فيهـا أو تـضييقه عـىل األقـل , النزاع فيها

 . ًفعال
والـرد احلاسـم عـىل القـائلني بـأن  ,  البحث املفصل ملسألة تصويب املجتهـدين: ومنها

 ... وبيان ما يفيض إليه الغلو يف هذه البدعة , كل جمتهد نصيب
 . جابة عن رس وجود الظنية واالحتامل يف أحكام الدين ومعانيهة اإلاول حم: ومنها

وهـي الغالبـة عليـه وعـىل  , ة هـي األصـل فيـهَّدِاجلـ أن حـسبأف , وأما الباب الثالـث
وقــد متيــز هــذا البــاب بــالرد واإلبطــال لعــدد مــن اآلراء  , مباحثــه واســتنتاجاته وحتقيقاتــه

قـرآن الكـريم ذم الكثـرة واألكثريـة ومـدح مثـل كـون ال , دثنيْالرائجة عند القدماء واملحـ
 إنــام كــان يستــشري الــصحابة تطييبــا Fومثــل الــزعم بــأن الرســول  , القلــة واألقليــة

وأن اخللفـاء  ,  ملجمـوعهم والثم كان يفعل مـا يـراه دون اعتبـار ألكثـريتهم , خلواطرهم
ومثـل الـزعم  , أمضيا آراءمها عىل خالف سـائر الـصحابة , الراشدين وخاصة أبا بكر وعمر

 الــرشيفة غايــة ومثــل االعتقــاد بــأن ال, وبمــن حــرض , بــأن اخلالفــة تنعقــد بالواحــد واالثنــني
 .  يف األصلتسوغ بحال من األحوال استعامل وسيلة غري مرشوعة أن املرشوعة ال يمكن
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هذا البحث بفضل نظرية التقريب  التي أفىض إليها , هذه بعض التحقيقات والثمرات

 . فضل تطبيقها وااللتزام بمقتضياهتاوب , والتغليب
يف  ًأمـرا , أصبحت أرى االلتـزام بـه واإلحلـاح عليـه ُوقد التزمت يف هذا البحث بمبدأ

وتقبــل نتائجهــا  , ال وهــو طــرد القواعــد واملــوازين العلميــةأ ,  األمهيــة واخلطــورةغايــة
 .  أحدوال خوف من , وال آراء مسبقة , وثمراهتا مهام تكن دون هتيب وال تعصب

ًوقد يبدو هذا الكالم بدهيا مسلام وأن الوفـاء  , االلتزام به قليل أن ً يقيناأعلمولكني  , ً
 .  واالعتقـادات املـسبقةوخاصـة عنـدما يتعـارض مـع العـصبيات واألهـواء , له ضعيف

 . وهذا سبب كبري من أسباب التعثر والتخبط العلمي واالنحراف العلمي
والتـــسليم للمـــوازين العلميـــة  , لعلميـــة املقـــررةالعلم هـــو اخلـــضوع للقواعـــد افـــ

سـيبقى  , وتـشددبـرصامة  ,  وبدون التمسك هبذا املبدأ. اخلضوع هلا ابتداء وانتهاء , دةتمعامل
وعرضـة للخـضوع ملـؤثرات  , وعرضـة للتطويـع والتوجيـه , العلم عرضة للغش والتالعب

 . غري علمية
 . اهللا عىل سيدنا حممد وآله وسلم تسليامواحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وصىل 

 .م ١٩٩٢سابع مايو ال موافق هـ١٤١٢ القعدة ذيمن مس ااخلاخلميس 
 



<Œ†ãÊÄq]†¹]æ<…^’¹]<< <TWW
 
 
 
 

 
 
 

h^jÓÖ]Œ…^ãÊ 
 

 
 
 
 
 
 



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ TWX



<Œ†ãÊÄq]†¹]æ<…^’¹]<< <TWY
 

Œ†ãÊÄq]†¹]æ…^’¹] 
 

 )أ( 
دار ,  ١/١٩٨٤ ط , عىل بن عبد الكايف وتاج الدين الـسبكيــهباج يف رشح املنهاج اإل

 . الكتب العلمية
 ١٤ـــ ١/٢ط,   الدكتور سـعدي اهلاشـميــ الرازي وجهوده يف السنة النبوية ةأبو زرع

 .١٩٨٢ــ
 ـــ ١/١٤٠٦ــ طعبد اهللا عمر البارودي :  حتقيق ــبراهيم بن املنذر  حممد بن إــ اإلمجاع

 .  بريوتــ دار اجلنان ١٩٨٦
حممـد : بتحقيـق وتعليـق  , البن دقيق العيد , رشح عمدة األحكام , حكام األحكامإ

 . حامد الفقي
,  ١٤٠٢ ـــ ١٩٨٢ـــ ط أبـو احلـسن املـاوردي ــاألحكام السلطانية والواليات الدينية 

 .  بريوتــدار الكتب العلمية 
 عبـد املجيـد تركـي:  حتقيـق ـــ أبو الوليد البـاجي ــحكام الفصول يف أحكام األصول إ
 .  بريوتــدار الغرب اإلسالمي ,  ١/١٩٨٦ط

دار الكتب العلميـة ,  ١٩٨٣/ طــ سيف الدين اآلمدي ــحكام يف أصول األحكام اإل
  .بريوت
 اجلديـدة دار اآلفـاق,  ٢/١٩٨٣ـــ ط  أبو حممد بن حزمــحكام حكام يف أصول األاإل
  .بريوت

 . دار الفكر,  أبو بكر بن العريب ــأحكام القرآن 
 .  دار املعرفة بريوت, أبو حامد الغزايل ــإحياء علوم الدين 
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مؤسـسة  , بـدران أبـو العينـني بـدران ـــأدلة الترشيع املتعارضة ووجوه الرتجيح بينهـا 

 . سكندريةاإل ــامعة شباب اجل
ــدين » األربعــني«  ـــ يف أصــول ال ــو حامــد الغــزايل ـ ـــ ط أب ـــ/١ـ ــاق,  ١٩٧٨ ـ   دار اآلف

  .بريوت, اجلديدة 
 دار ,ين  أبو العبـاس شـهاب الـدين القـسطالــ لرشح صحيح البخاري يإرشاد السار

 .  بريوتــإحياء الرتاث العريب 
 .  دار الفكر,١٩٧٢ ــ ١/١٨٩١ــ طالصدر  حممد باقر ــاألسس املنطقية لالستقراء 

 هبــامش حاشــية اهلــدة الــسويس عــىل ــــ  أبــو الوليــد البــاجيــــاإلشــارات يف األصــول 
 . املطبعة التونسية,  ٢/١٣٤٤ طالورقات

 ١٩٨٣   ـــ ١/١٤٠٣ـــ ط  جـالل الـدين الـسيوطيـــاألشباه والنظائر يف قواعد الفقه 
 .  بريوتــدار الكتب العلمية 

 . ت . دــ طبعة اإلرادة , القايض عبد الوهاب البغدادي ــاف عىل مسائل اخلالف اإلرش
 . ١٩٧٩ ــ ١٣٩٩ الكويت ت ــ الدار السلفية , عمر سليامن األشقر ــأصل االعتقاد 

 .  بريوتــ دار الكتاب العريب , فخر اإلسالم البزدوي ــأصول البزدوي 
                   ١٩٧٣/ الوفــا األفغــاين طيــق أيب حتق, أبــو بكــر الرسخــيس ــــأصــول الرسخــيس 

 .  بريوتــدار املعرفة 
 . ١٩٨٢ ــ ١٤٠٢ بريوت ــ دار الكتاب العريب , الشايش يب عيلأل , أصول الشايش

  حممـد بـن حـارث اخلـشني حتقيـقـــأصول الفتيـا يف الفقـه عـىل مـذهب اإلمـام مالـك 
الـدار العربيـة ,  ١٩٨٥ــ/ طــ عثامن بطيخ ــ  حممد أبو األجفانــحممد املجذوب : وتعليق 
 . للكتاب

 نـرش املعهـد , الدكتور طه جابر العلواين ــأصول الفقه اإلسالمي منهج بحث ومعرفة 
 . ١٩٨٨ ــ ١/١٤٠٨ــ طالعاملى للفكر اإلسالمي 
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 . ١٩٨١ ١٤٠١/ طــ  الدكتور شعبان حممد إسامعيلــأصول الفقه تارخيه ورجاله 

ــا ــالقرآن , نأضــواء البي ـــملحمــد األمــني الــشنقيطي  , تفــسري القــرآن ب              عــامل الكتــب ـ
 . ت . د,بريوت 

 .  مكتبة الرياض احلديثة, أبو إسحاق الشاطبي ــاالعتصام 
 ـــأمحـد عبـد احلميـد غـراب :  حتقيـق , أبو احلسن العامري ــاإلعالم بمناقب اإلسالم 

 .  للطباعة والنرشدار الكتاب العريب,  ١٩٦٧ ــ ١/١٣٨٧
 .  بريوتــ ل دار اجلي, ابن قيم اجلوزية ــني عالم املوقعني عن رب العاملإ

                ـــ حتقيـق حممـد حامـد الفقـي ـــ ابـن قـيم اجلوزيـة ــإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 
 .  بريوتــدار املعرفة 

 .  بريوتــ مؤسسة الرسالة ١/١٩٨٣ ــ أبو إسحاق الشاطبي ــنشادات اإلفادات واإل
 .  دار املعرفةــ حممد بن إدريس الشافعي ــ األم ــ

 حتقيق رضوان خمتار بن غريبة ــ  عز الدين بن عبد السالمــاإلمام يف بيان أدلة األحكام 
 .  بريوتــ دار البشائر اإلسالمية ــ ١٩٨٧ ــ ١/١٤٠٧ط

 . ت .بة التجارية الكربى بمرص  د املكتــ أليب عبيد القاسم بن سالم , موالاأل
 ـــ بـريوت ـــ دار اآلفـاق اجلديـدة ١١ـــ ط ترمجة خريي محاد ــوال مكيافييل  نيقــ األمري
 . ١٤٠١ ــ ١٩٨١

 دار الكتـب ـــ ١٣١٨/ طـــ أبو عبد اهللا حممد بن املرتىض اليامين ــإيثار احلق عىل اخللق 
 .  بريوتــالعلمية 

 )ب( 
  تصوير عن)أمحد حييى بن املرتىض( لإلمام املهدي لدين اهللا  ــ )قدمةامل( البحر الزخار 

 . ١٩٨٨ ــ ١٤٠٩ ــ دار احلمكة اليامنية ــ ١ط
 . ت . دــ إدارة الطباعة املنريية ــ البن القيم ــ بدائع الفوائد
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ــة ــد وبداي ــة املجته ــصد هناي ـــ املقت ــن رشــد ـ ــد ب ــو الولي ـــ ط أب ـــ ١٠/١٤٠٨ـ                     ١٩٨٨ ـ

 .  بريوتــدار الكتب العلمية 
 ــ بريوت ــ مكتبة املعارف ١/١٩٦٦ــ ط أبو الفداء إسامعيل بن كثري ــ نهاية والبدايةال

 .  الرياضــمكتبة النرص 
 ٢/١٤٠٠ ط حتقيق عبد العظـيم الـديبــ أبو املعايل اجلويني ــالربهان يف أصول الفقه 

 . دار األنصار القاهرة
 حتقيق حممد ــ شمس الدين حممود األصفهاين ــ رشح خمترص بن احلاجب بيان املخترص

 . ١٩٨٦/ طــمظهر بقا 
 .  دار الغرب اإلسالمي بريوت١٩٨٤ ــ/ طــ أبو الوليد بن رشد ــالبيان والتحصيل 

 )ت( 
 . ت . دــ بريوت ــدار القاموس احلديث  ,  البن جرير الطربي: مم وامللوكتاريخ األ
 .  مرصــاملطبعة األدبية /١ــ ط أبو زيد الدبويس ــظر تأسيس الن

ــه  ـــالتبــرصة يف أصــول الفق ــشريازي ـ ــو إســحاق ال ـــ أب ــوـ ــق حممــد حــسن هيت                      ,  حتقي
 . دار الفكر دمشق/١٩٨٣ طــ

 برهــان الـدين أبــو الفـداء بــن ـــتبـرصة احلكـام يف أصــول األقـضية ومنــاهج األحكـام 
 . كتب العلمية بريوت دار الــ فرحون

 . الدار التونسية للنرش/١٩٨٤ــ ط حممد الطاهر بن عاشور ــالتحرير والتنوير 
 الـرشكة ـــ ١٩٨٥ ١ طـــ حممد الطاهر بن عاشـور ــن والسنة حتقيقات وأنظار يف القرآ

 .  اجلزائرــ واملؤسسة الوطنية للكتاب .  تونســالتونسية للتوزيع 
ــــ  حتقيــق عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف ــــلــدين الــسيوطي  جــالل اــــتــدريب الــراوي 

 .  دار الكتب العلمية٢/١٩٧٩ط
 بحـث ملحـق بكتـاب األمـري ـــ فاروق سـعد ــتراث الفكر السيايس قبل األمري وبعده 
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 .ملكيافييل 

 نـرش ـــ  القـايض عيـاضـــترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة إعالم مذهب مالك 
 . ةوزارة األوقاف املغربي
ــــ   عبــد القــادر عــودةــــ  اإلســالمي مقارنــا بالتــرشيع الوضــعيالتــرشيع اجلنــائي

 .  مؤسسة الرسالة١٤٠١/١٩٨١ط
 الــدكتور حممــد ــــالتعــارض والرتجــيح عنــد األصــوليني وأثرمهــا يف الفقــه اإلســالمي 

 . املنصورة ,  دار الوفاء١٩٨٧ ــ ٣/١٤٠٨ طاحلفناوي
 .  تونس١٩٧١/ طــ  الرشيف اجلرجاينــالتعريفات 

ـــالتفريــع  ـــ أبــو القاســم عبيــد اهللا بــن اجلــالب ـ ـــ   حتقيــق حــسني بــن ســامل الــدمهاينـ ـ
 .  دار الغرب اإلسالمي١/١٩٨٧ط

 . ٢/١٤٠٢ــ ط حممد السيد اجلليند ــ مجع وحتقيق ــتفسري ابن تيمية 
 ـــ ٣/١٤٠٤ ط الـدكتور حممـد أديـب صـالحـــتفسري النـصوص يف الفقـه اإلسـالمي 

١٩٨٤ . 
 حتقيق حممـد عـيل ــ أبو القاسم بن جزي الغرناطي ــتقريب الوصول إىل علم األصول 

 . ١/١٩٩٠ طفركوس
 .  بريوتــ دار الكتب العلمية ــالتلويح عىل التوضيح للتفتازاين 

ـــ  حتقيق حممـد بـن عـيل بـن ابـراهيم ــاين ذ أبو اخلطاب الكلوــالتمهيد يف أصول الفقه 
 . ١٤٠٦ ــ ١/١٩٨٥ط

 حتقيـق ـــ أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد الـرب ـــالتمهيد ملا يف املوطـأ مـن املعـاين واملـسانيد 
 وزارة ــــ١٩٦٧ ــــ ١٣٨٧/ طــــ مــصطفى بــن أمحــد العلــوي وحممــد عبــد الكبــري البكــري

 . األوقاف املغربية
طبعة مصورة (  صدر الرشيعة عبيد اهللا بن مسعود ــالتوضيح يف حل غوامض التنقيح 
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 . دار الكتاب العلمية بريوت ــ )١٩٧٧مد عيل صبيح باألزهر عن مطبعة حم

 )ج( 
 ـــر يوسـف بـن عبـد الـرب  أبو عمــجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله 

  .دار الفكر
 املطبعــة ــــ ١/١٣٢٥ــــ ط حممــد بــن جريــر الطــربي ــــجــامع البيــان يف تفــسري القــرآن 

 .  مرصــاألمريية بوالق 
 دار إحيـاء الـرتاث ـــ ١٩٦٧/ طـــ أبو عبد اهللا حممد القرطبي ــألحكام القرآن اجلامع 

  .تبريو
ـــ ط ألمحــد نكــري . جــامع العلــوم امللقــب بدســتور العلــامء  مطبعــة دائــرة ١/١٣٢٩ـ

 . املعارف النظامية باهلند
ء  دار إحيـاــ تاج الدين بن السبكي )بحاشية البناين وتقريرات الرشبيني( مجع اجلوامع 
 . الكتب العربية

 )ح( 
 .  مرصــ املطبعة األزهرية ١٩٢٧/ طــ عىل الرشح الكبري يحاشية الدسوق

                  ـــ دار الفكـر ـــلرسـالة ابـن أيب زيـد القـريواين  , حاشية العدوي عىل رشح أيب احلسن
 . ت .د

 .  بريوتــ  نرش مؤسسة الزغبيــ ١٩٧٣ ــ ١٣٩٢ــ ط أبو الوليد الباجي ــاحلدود 
 مؤســسة ــــ ٣/١٩٨٤ــــ ط فتحــي الــدريني ــــاحلــق ومــدى ســلطان الدولــة يف تقييــده 

 الرسالة
 )خ( 

 .  للدكتور فتحي الدرينيــخصائص الترشيع اإلسالمي يف السياسة واحلكم 
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 حتقيـق صـبحي الـسامراين ـــ احلسني بن عبـد اهللا الطيبـي ــاخلالصة يف أصول احلديث 

 .  بغدادــة اإلرشاد  مطبع١٩٧١ ــ ١٩٩١/ط
 )د( 

 . ١٩٨٩ ــ ١٤١٠ــ ط حممد باقر الصدر ــدروس يف علم األصول 
 ـــ  برهان الدين أبو الفـداء بـن فرحـونــالديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب 

 .  بريوتــدار الكتب العلمية 
 )ر( 

  . دون طبعة وال تاريخــ حتقيق أمحد حممد شاكر ــدريس الشافعي  حممد بن إــالرسالة 
 . ١٩٨٤ ــ ٢/١٤٠٢ــ ط موفق الدين بن قدامة ــروضة الناظر وجنة املناظر 

 )ز( 
رنـاؤوط األشـعيب  حتقيـق وختـريج ـــبن قـيم اجلوزيـة  اــزاد املعاد يف هدي خري العباد 

 .  مؤسسة الرسالة١٩٩٠ ــ ١٤/١٤١١ــ طوعبد القادر األرناؤوط 
 . ١٩٨٣ ــ ٢/١٤٠٣ــ طلعريب اخلطايب  حممد اــ موالاألزكاة 

 )س( 
 مطبعـة ـــ ١/١٩٨٥ـــ ط حممـد هـشام الربهـاين ـــسد الذرائع يف الـرشيعة اإلسـالمية 

 . بريوتــ الرحياين 
  حتقيق حممد املختار بن حممد األمني الشنقيطيــ بدر الدين الزركيش ــسالسل الذهب 

 . لقاهرة اــ النارش مكتبة ابن تيمية ١٩٩٠ ــ ١/١٤١١ط
 حممـد بخيـت ــ )سنوى السول لإلهنايةعىل هامش (  السول هنايةسلم الوصول لرشح 

 .  القاهرةــاملطيعي عامل الكتب 
 ـــ أبو بكر حممـد بـن احلـسن املـرادي احلـرضمي ــالسياسة أو اإلشارة يف تدبري اإلمارة 
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 .  البيضاءــ دار الثقافة ١٩٨١ ــ ١/١٤٠١ــ طسامي النشار عيل حتقيق الدكتور 

 ـــ ١/١٤٠٨ـــ ط دراسة وحتقيق الدكتور فاروق محـادة ــ أبو إسحاق الفزاري ــالسري 
 .  مؤسسة الرسالة١٩٨٧

 .  القاهرةــ دار الفكر ــ عبد امللك بن هشام ــالسرية النبوية 
 )ش( 

 . ت . دــ دار الفكر العريب ــ  حممد أبو زهرةــالشافعي 
 ـــ عـز الـدين بـن عبـد الـسالم ـــالح األقوال واألعـامل شجرة املعارف واألحوال وص

 . ١٩٨٩ ــ ١/١٤١٠ ــحتقيق إياد خالد الطباع 
 حتقيق طـه عبـد الـرؤوف ١٩٧٣ــ/١ــ ط شهاب الدين القرايف ــرشح تنقيح الفصول 

 .  منشورات مكتبة الكليات األزهرية ودار الفكرــسعد 
 .  الفكر بريوت دارــ رشف الدين النووي ــرشح صحيح مسلم 

 ـــ ٢/١٤٠٣ـــ ط حتقيق شعيب األرناؤوط وزهري الـشاويش , للبغوي , رشح السنة
 .  بريوتــ نرش املكتب اإلسالمي ١٩٨٣

 دار الغــرب ــــ١٩٨٣ ــــ ١٤٠٣/ ١ــــ ط ألمحــد الزرقــاء ــــ رشح القواعــد الفقهيــة
 . اإلسالمي

 .  مرصــ األزهرية  املطبعةــ ١٩٢٧ــ طر ي أبو الربكات الدردــالرشح الكبري 
  حتقيق الدكتور حممد الزحييل والدكتور نزيـه محـادــ البن النجار ــرشح الكوكب املنري 

 . ١/١٩٨٧ط
 دار ١/١٩٨٣ـــ ط حتقيـق عبـد املجيـد تركـي ـــ أبـو إسـحاق الـشريازي ــرشح اللمع 

 . بريوتــ الغرب اإلسالمي 
 حتقيـق محـد ـــ  أبو حامد الغـزايلــشفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل 

 .  بغدادــ مطبعة اإلرشاد ١٩٧١ــ/ طــالكبييس 
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 . ١٤٠٤ ــ ١/١٩٨٤ــ ط الدكتور حممود اخلالدي ــالشورى 

 مكتبـة املنـارة ١٩٧٥ ـــ ١٣٩٥/ طـــ الـدكتور حـسن هويـدي ـــالشورى يف اإلسالم 
 .  الكويتــمية اإلسال

 )ص( 
 ـــ ترتيـب ابـن بلبـان الفـاريس ـــ أبو حاتم حممد بن حبـان الـسبتي ــصحيح ابن حبان 

 .  مؤسسة الرسالةــ ١/١٩٨٤ــ طحتقيق شعيب األرناؤوط وحسني أسد 
 . مع رشح النووي , صحيح مسلم

 )ض( 
بحــث  ــــبنيــونس الــوايل  , ضــوابط الرتجــيح عنــد وقــوع التعــارض لــدى األصــوليني

 .  خزانة كلية األداب والعلوم اإلنسانية بالرباطــن مرقو
 ٤/١٩٨٢ـــ ط حممد سعيد رمضان البـوطي , ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالمية

 . مؤسسة الرسالة
 دار القلـم ـــ امليداين ة عبد الرمحن حبنكــ االستدالل واملناظرة ضوابط املعرفة وأصول

 . ١٣٩٥ ــ ١٩٧٥  بريوتــ دمشق ــ
 )ط( 

 . املطبعة احلسنية املرصية/١ــ ط تاج الدين بن السبكي ــطبقات الشافعية الكربى 
 .  دار صادر ودار بريوتــ١٩٥٧ ــ ١٣٧٦ــ ط  حممد بن سعدــالطبقات الكربى 

                    بـريوتـــ  دار إحيـاء العلـومــ البن قيم اجلوزية ــة يف السياسة الرشعية يمالطرق احلك
  .ت .د

 )ع( 
 .  دار الفكرــ أبو بكر بن العريب ــ يف رشح صحيح الرتمذي يعارضة األحوذ
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 ــــ املطبعــة العثامنيــة ١٣١٣/ طــــ عمــر بــن حممــد النــسفي ــــالعقائــد بــرشح التفتــازاين 

 . سطنبولإ
أبـو بكـر بـن  F العواصم من القواصـم يف حتقيـق مواقـف الـصحابة بعـد وفـاة النبـي

 .  مرصــدار املعارف  ــ ١٩٤٩ ــ ٣/١٣٦٨ــ طالعريب 
 )غ( 

 دار الكتـب ـــ أمحـد بـن حممـد احلمـوي ـــرشح األشباه والنظائر  , غمز عيون البصائر
 . ١٤٠٥ ــ ١٩٨٥ بريوت ــالعلمية 

 )ف( 
 . ةث مكتبة الرياض احلديــ البن حجر العسقالين ــفتح الباري برشح صحيح البخاري 

 ــ دار اآلفاق اجلديدة ١٩٧٣ ــ ١/١٣٩٣ــ طهر البغدادي  عبد القاــالفرق بني الفرق 
 . بريوت

 .  بريوتــعامل الكتب  ــ شهاب الدين القرايف ــالفروق 
ــواء ــل واأله ــصل يف املل ــلالف ــزم  ,  والنح ــن ح ـــالب ــد ـ ــة حمم ــيل مطبع ـــ صــبيح ع  ـ

 . ١٣٨٤ ــ ١٩٦٤ , مرص
 ــ دار الكتب الثقافية ــمحن بدوي ربد الع:  حتقيق ــ أبو حامد الغزايل ــفضائح الباطنية 

  .الكويت
 .  دار الفكر دمشقــ ٢/١٩٨٤ــ ط وهبة الزحييل ــالفقه اإلسالمي وأدلته 

 .  مؤسسة الرسالة١٩٨٥ ــ/٨ــ ط يوسف القرضاوي ــفقه الزكاة 
ـــه  ـــه واملتفق ــــالفقي ـــدادي ـ ـــب البغ ــــ اخلطي ـــامعيل ـ ـــشيخ إس ـــق ال ـــصحيح وتعلي  ت

 . ياء السنة النبوية دار إح١٩٧٥/نصارياأل
 .  بريوتــ دار املعرفة ١٩٧٨ ــ ١٣٩٨/ طــ حممد بن إسحاق بن النديم ــالفهرست 
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 .  بريوتــ دار الفكر ــ نصاري نظام الدين األــ هبامش املستصفى ــفواتح الرمحوت 

 نـرش ١ـــ ط) ٢٢( سلـسلة كتـاب األمـة ـــ الدكتور عبد املجيـد النجـار ــيف فقه التدين 
 . ١٤١٠ ــة املحاكم الرشعية والشؤون الدينية بقطر سرئا

 )ق( 
 . ت  . دــ مطبعة عيسى البايب احللبي ٢ــ ط للفريوز أبادي , القاموس املحيط

 . ١٤٠٢ ــ ١٩٨٢ ــ دمشق ــ دار الفكر ــ سعدي أبو حبيب ــالقاموس الفقهي 
 نـرش املعهـد ـــ سـليامن  الـدكتور عبـد احلميـد أبـوـــقضية املنهجية يف الفكر اإلسالمي 

 . )٤(سلسلة رسائل إسالمية  ــالعاملي للفكر اإلسالمي 
 .  الرياضــ مكتبة الرياض احلديثة ــ ابن رجب احلنبيل ــالقواعد 

 .  بريوتــ دار املعرفة ــ عز الدين بن عبد السالم ــقواعد األحكام يف مصالح األنام 
 مرقونـة ه أطروحـة دكتـوراـــحتقيق حممد الدرداريب  ــ أبو عبد اهللا املقري ــقواعد الفقه 

 .  الرباطــ احلسنية ثبدار احلدي
 ـــدار املعرفـة ــ  ١٩٧٩ ــ ١٣٩٩/ طــبن تيمية ا تقي الدين ــالقواعد النورانية الفقهية 

 . بريوت
 ١/١٤٠٣ـــ ط أبو احلسن عالء الدين بن اللحام احلنبيل ــالقواعد والفوائد األصولية 

 . دار الكتب العلمية بريوت ــ١٩٨٣ ــ
 )ك( 

ــــ  حممــد ولــد ماديــك ــــ أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الــرب ــــالكــايف يف فقــه أهــل املدينــة 
 .  الرياضــمكتبة الرياض احلديثة  ــ٢/١٩٨٠ط

 ـــ ١ـــ ط  دراسـة وحتقيـق الـدكتور فـاروق محـادةـــ إسحاق الفزاري أبو ــكتاب السري 
 . ١٩٨٧ ــ ١٤٠٨مؤسسة الرسالة 
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 حممـود بـن ـــ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويـل

 .  القاهرةــ مطبعة االستقامة ١٩٥٣ ــ ٢/١٣٧٣ طعمر الزخمرشي
 حممــد الطــاهر بــن عاشــور ــــ وطــالفــاظ واملعــاين الواقعــة يف املكــشف املغطــى مــن األ

 . ١٩٧٦/ط
 . باد الدكنأحيدر  ــ ١٣٥٧/ طــ دي اخلطيب البغداــ رواية يف علم الكفايةال

 .  الدار البيضاءــ دار املعرفة ــ قرضاوييوسف ال ــكيف نتعامل مع السنة النبوية 
 )ل( 

 .  دار صادر بريوتــالبن منظور  , لسان العرب
 )م( 
دار  ـــ ١٩٨٦/ط ـــ عبـد احلكـيم الـسعدي ـــمباحث العلة يف القياس عند األصوليني 

 .  بريوتــية البشائر اإلسالم
 .  الرباطــ مكتبة املعارف ــبن تيمية ا تقي الدين ــجمموع فتاوى ابن تيمية 

نــرش وزارة /١ــــ ط عبــد احلــق بــن عطيــة ــــاملحــرر الــوجيز يف تفــسري الكتــاب العزيــز 
 . األوقاف املغربية

 دار الكتب العلميـة ١٤٠٨ ــ ١٩٨٨ ــ فخر الدين الرازي ــاملحصول يف علم األصول 
 بريوت

 ـــلطباعة والنـرش والتوزيـع  منشورات املكتب التجاري لــ ابن حزم األندليس ــاملحىل 
 بريوت

 .  الكويتــ بيت الزكاة ١٩٨٥ ــ ١/١٤٠٥ــ طخمتارات من فتاوى الزكاة 
 . ١٣٤٩ ــ مكتبة الرياض ــالبن القيم  , خمترص الصواعق املرسلة

 .  دار الفكر دمشقــ ١٠/١٩٦٨ــ طرقا  مصطفى أمحد الزــاملدخل الفقهي العام 
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 . ت . دــ دار الفكر ــاملدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس 

 . ١٩٧٨ بريوت ــمنشورات دار اآلفاق اجلديدة  ــالبن حزم  , مراتب اإلمجاع
 .  دار الفكرــ أمحد بن الصديق ــمسالك الداللة يف رشح متن الرسالة 

 . فكر دار الــيل  أبو حامد الغزاــاملستصفى 
 .  دار الفكر بريوتــ حمب اهللا بن عبد الشكور ــ )هبامش املستصفى( مسلم الثبوت 

 ـــ دار املعـارف ١٩٤٩ ـــ ٣/١٣٦٨ـــ ط حتقيق أمحـد حممـد شـاكر ــمسند اإلمام أمحد 
 . مرص

ــه ــسودة يف أصــول الفق ـــ امل ــة ـ ـــ آلل تيمي ـــ ــق حممــد حمي ــدى حتقي ــد احلمي ــدين عب ـــ  ال                         ـ
 . دار الكتاب العريب بريوت

 ـــ دار القلـم ــ ٣ــ طلعبد الوهاب خالف  , مصادر الترشيع اإلسالمي فيام ال نص فيه
 . الكويت

 املكتــب ــــ ي حتقيــق حبيــب عبــد الــرمحن األعظمــــــاملــصنف لعبــد الــرزاق الــصنعاين 
 . ١٩٧٢ ــ ١٣٩٢اإلسالمي بريوت 

دار الفكـر /٢ ط مـصطفى زيـدـــمي ونجم الـدين الطـويف املصلحة يف الترشيع اإلسال
 . اإلسالمي

 دار التعــرف ــــ١٩٨١ ــــ ٣/١٤٠١ ط حممــد بــاقر الــصدرــــاملعــامل اجلديــدة لألصــول 
 .  بريوتــللمطبوعات 

عزت عبيـد الـدعاس تعليق  ــ  أبو سليامن اخلطايبــمعامل السنن هبامش سنن أيب داوود 
 .  محصــ دار احلديث ١٩٧٣ ــ ١/١٣٩٣ــ طوعادل السيد 

  تقـديم وضـبط الـشيخ خليـل املـيســـ أبـو احلـسني البـرصي ــاملعتمد يف أصول الفقه 
 .  دار الكتب العلمية بريوتــ١٩٨٣ ــ ١/١٤٠٣ط

 .  دار مكتبة احلياة بريوتــ١٩٥٨ ــ ١٣٧٧/ طــ أمحد رضا ــمعجم متن اللغة 
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 .  دار الكتاب اللبناين١٩٧٣ــ/١ــ ط مجيل صليبا ــاملعجم الفلسفي 

دار إحيــاء  ــــ ١٩٨٦ ت ١/١٤٠٦ــــ ط احلــاكم النيــسابورى ــــمعرفــة علــوم احلــديث 
 . العلوم بريوت

 أبـو ـــاملعيار املعـرب واجلـامع املغـرب عـن فتـاوى أهـل افريقيـة واألنـدلس واملغـرب 
ألوقاف  نرش وزارة اــ  ختريج مجاعة من الفقهاء بإرشاف حممد حجيــالعباس الونرشييس 

 . املغربية
ــه  ــي يف أصــول الفق ـــاملغن ــازي ـ ــدين اخلب ـــ جــالل ال ــق دـ ــا .  حتقي ــر بق ـــ  حممــد مظه ـ

 . ١/١٤٠٣ط
 .  املطبعة العامرة الرشقيةــ ٢/١٣٢٤ــ ط فخر الدين الرازي ــمفاتيح الغيب 

 دار الكتاب العريب ــ الرشيف التلمساين ــمفتاح الوصول إىل بناء الفروع عىل األصول 
 .  مرصــ

 دار الكتـب ـــ ابـن قـيم اجلوزيـة ـــومنـشور واليـة العلـم واإلرادة عادة مفتاح دار الـس
 . العلمية بريوت

 دار املعرفة ــ حتقيق حممد سيد كيالين ــ  الراغب األصفهاينــاملفردات يف غريب القرآن 
 .  بريوتــ

 الرشكة التونسية ــ٣/١٩٨٨ــ ط حممد الطاهر بن عاشور ــمقاصد الرشيعة اإلسالمية 
 . للتوزيع

 للطبـع والنـرش صالح دار اإلــ عدنان النحوي ــمالمح الشورى يف الدعوة اإلسالمية 
 .  الدمامــ

ــل والنحــل ــل واألهــواء , املل ــن حــزم هبــامش الفــصل يف املل ـــ والنحــل الب ــشهرـ   ال
 . مطبعة حممد عيل صبيح مرص ــ ١٩٦٤ ــ ١٣٩٣/ستاين

حتقيـق حممـد حامـد  ـــ بـن تيميـةا جمد الـدين ــ سيد األخيار يثأحادمنتقى األخبار يف 
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 .  دار الفكر١٩٧٥ ــ ٢/١٣٩٣ طالفقي

             ـــ ١/١٩٨٥ ابـن احلاجـب طـــمنتهى الوصـول واألمـل يف علمـي األصـول واجلـدل 
 . دار الكتب العلمية بريوت

ـــاملنخــول مــن تعليقــات األصــول  ـــ أبــو حامــد الغــزايل ـ ـــ حــسن هيتو حتقيــق حممــد ـ ـ
 . دار الفكر دمشق ــ١/١٩٨٠ط

ــم األصــول  ــاج الوصــول إىل عل ـــمنه ــضاوي ـ ــارص الــدين البي ـــ ط ن               ــــ ١/١٩٨٤ـ
 . دار الكتب العلمية بريوت

 ١٩٨٢ـــ ١/١٤٠٢ـــ ط الدكتور فاروق محـادة ــاملنهج اإلسالمي يف اجلرح والتعديل 
 .  الرباطــمكتبة املعارف 

 .  دار املعرفة بريوتــ حتقيق عبد اهللا دراز ــأبو إسحاق الشاطبي  ــاملوافقات 
 مطبعـة دار إحيـاء ـــ حممد فؤاد عبد الباقي ــ تصحيح وختريج ــ مالك بن أنس ــاملوطأ 

 . الكتب العربية
 )ن( 

 ـــ مكتبـة الـرتاث اإلسـالمي ـــ ابـن حجـر العـسقالين ـــنزهة النظر برشح نخبة الفكر 
 . القاهرة
 .  املنصورةــ دار الوفاء ــ ٣/١٩٨٧ــ ط مصطفى زيد ــخ يف القرآن الكريم النس

 نـرش وزارة األوقـاف ـــبراهيم الـشنقيطي  عبد اهللا بن إــ السعود نرش البنود عىل مراقي
 . املغربية

 .  للدكتور حممد عبد القادر أبو فارســالنظام السيايس يف اإلسالم 
 ـــ حممـد الطـاهر بـن عاشـور ـــر يف اجلامع الـصحيح النظر الفسيح عند مضايق األنظا

 .  ليبيا تونســ الدار العربية للكتاب ١٩٧٩ ــ ١٣٩٩
 ـــ  مؤسـسة الرسـالة١٩٨٠ ــ ١٤٠٠/ ت طي أبو األعىل املودودــنظرية اإلسالم وهديه 



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ TYT
 بحـث مرقـون ــ الدكتور حممد الروكي ــنظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء 

 . داب والعلوم اإلنسانية بالرباطخزانة كلية اآل بــ ) أطروحة دكتوراه(
 .  بريوتــ  مؤسسة الرسالةــ ٤/١٩٨٥ طييل ت وهبة الزحــ الرضورة الرشعية نظرية

 . ١/١٩٨١ــ ط حسني حامد حسان ــنظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي 
 نرش املعهد العـاملي ــ ١/١٩٩١ط  الريسوين أمحدــنظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي 

 . للفكر اإلسالمي
 .  منشورات دار اآلفاق اجلديدة بريوتــبن تيمية ا تقي الدين ــنقد مراتب اإلمجاع 

 .  عامل الكتب القاهرة١٩٤٣/ طــ يسنو اإلــ السول يف رشح منهاج الوصول هناية
 .  دار الكتب العلمية بريوتــ تيالتنبك أمحد بابا السوداين ــنيل االبتهاج بتطريز الديباج 

 )و( 
 حتقيـق ـــ رشف الـدين سـالم أبـو الفـتح أمحـد بـن عـىل برهـان ــالوصول إىل األصول 

 .  مكتبة املعارف الرياض١٩٨٤ ــ ١/١٤٠٤ــ طالدكتور عبد احلميد عىل أبو زنيد 
íéŠÞ†ËÖ^e<V< <

سـنة  , طـب بالربـاطأطروحة دكتوراه لألستاذة الدكتورة فضيل عائشة ــ خزانة كلية ال
١٩٨٥.  

 (La duree moyenne de la grossesse normale ) معدل احلمل العادي
 



<Œ†ãÊíéÞa†ÏÖ]<l^èû]<< <TYU
 

íéÞa†ÏÖ]l^èû]Œ†ãÊ 
 

< <íèû]< <ívË’Ö]<
ì†ÏfÖ]<ì…ç‰< < 

﴿C D E GF ﴾ }òíŁaOR{ TTR 

﴿_ ̀ a ﴾}òíŁaOT{ RQ 

﴿ h i j k ﴾}ñŠÔjÛaOQQ{ SSW 

﴿b c d e f g h i ﴾}ñŠÔjÛaOTR{ RVR 

﴿« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴾ }ñŠÔjÛaOTV{ RU 

﴿§ ¨ © ª « ®¬ ¯ °   ± ² ﴾ 
}ñŠÔjÛaOQPP{

TRU 

﴿A B C   D E F G ﴾}ñŠÔjÛaOQRW{ RTU 

﴿i j    k     l m  n o p   rq ﴾ }ñŠÔjÛaOQWS{ QSW 

﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾}ñŠÔjÛaOQWY{ SUW 

﴿A B C D E F G ﴾ }ñŠÔjÛaOQXR{ QVQ 

﴿k l m n o p q  r s ﴾}ñŠÔjÛaOQXX{ SQY 

﴿Z [ \ ] ﴾ }ñŠÔjÛaORPS{ RP 

﴿A B C D E        GF ﴾ }jÛañŠÔORQV{ SUX 

﴿´ µ ¶ ¹¸ ﴾}ñŠÔjÛaORQY{ SVS 

﴿E F HG I J     K ML ﴾}ñŠÔjÛaORRP{ QVU 



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ TYV
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿h i   j k ml ﴾}ñŠÔjÛaORRX{ QRS 

﴿� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ }ñŠÔjÛaORRY{ SWX 

﴿z { | } �~ ﴾ }ñŠÔjÛaORSS{ RYP 

﴿Ç È É ËÊ  ﴾}ñŠÔjÛaORSW{ QVU 

﴿x  y z { ﴾ }ñŠÔjÛaORTW{ TRV 

﴿» ¼ ½ ¾ ¿ À  Á  ÃÂ ﴾ }ñŠÔjÛaORUU{ TRT 

﴿W X Y Z \[ ﴾}ñŠÔjÛaORWU{ SQY 

﴿D E F G IH ﴾ }ñŠÔjÛaORVP{ RP 

﴿J K  ML ﴾ }ñŠÔjÛaORVP{ RR 

﴿g h i j k ﴾ }ñŠÔjÛaORVP{ RP 

﴿t  u v w x y z { | ~} ﴾}ñŠÔjÛaORVQ{ QS 

﴿h i j k l nm ﴾ }ñŠÔjÛaORXR{ TUP 

﴿§ ¨ © ª « ®¬ ﴾}ñŠÔjÛaORXV{ QRX 

﴿Ì Í Î Ï  Ð Ñ ÓÒ ﴾ }ñŠÔjÛaORXV{ QRX 

﴿® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ﴾  
}ñŠÔjÛaORWY{

QSS 

á]†ÛÂ<Ùa<ì…ç‰< < 
﴿d e f         g  ﴾}æaŠàÇÞeOQR{ QRW 

﴿l m n o p q   r   s t ﴾ }æaŠàÇÞeOWU{ RWR 



<Œ†ãÊíéÞa†ÏÖ]<l^èû]<< <TYW
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ª     « ﴾}æaŠàÇÞeOWU{ SYV 

﴿| } ~ � ¡  ¢ £ ¤ ¦¥ ﴾ }æaŠàÇÞeOYW{ QXT 

﴿[ \ ] ^ _ ̀ ba c d  e 
f ﴾ }æaŠàÇÞeOQQP{ 

TRU 

﴿| ~}  ﴾ }æaŠàÇÞeOQQS{ RWR 

﴿I J K L M ON ﴾ }æaŠàÇÞeOQUY{ TRX 
ð^ŠßÖ]<ì…ç‰< < 

﴿t u v w x y  ﴾ }õbäÛaOS{ SWY 

﴿d e f g  h i j k ml ﴾}õbäÛaOS{ SWY 

﴿¶ ¸ ¹ º » ¼ ﴾}ÛaõbäOV{ QVR 

﴿³ µ´ ﴾ }õbäÛaOQY{ SVT 

﴿| } ~ �    ¡  ¢ £ ¥¤ ﴾}õbäÛaORS{ QXS 

﴿¦ § ¨ © «ª ﴾ }õbäÛaORU{ SXQ 

﴿n o p q r s t u v w x ﴾  
}õbäÛaOSU{

QVR 

﴿Ò Ó Ô Õ Ö ×     Ø Ù ﴾ }õbäÛaOUY{ RRR 

﴿Ä Å Æ  Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï ﴾  
}õbäÛaOWT{

QRW 

﴿k l nm ﴾ }õbäÛaOXR{ QX 



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ TYX
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿d e gf h i j k l m n ﴾
}õbäÛaOXS{ 

QX 

﴿½ ¾ ¿ À       Á ÃÂ ﴾ }õbäÛaOQPU{ RRW 

﴿n o p    q r s     ﴾ }õbäÛaOQTR{ SPR 

﴿i j k l m n ﴾}õbäÛaOQUW{ RYS 
ì‚ñ^¹]<ì…ç‰< < 

﴿_ ̀ a b ﴾}ñ†öb½aOS{ QWV 

﴿ª « ¬ ¯® ﴾ }ñ†öb½aOU{ SXU 

﴿D E F G H I ﴾ }ñ†öb½aOV{ SPR 

﴿r s t u v w x ﴾}ñ†öb½aOV{ SQY 

﴿ª « ¬ ¯® ﴾}ñ†öb½aOX{ QVU 

﴿K L M N O P Q ﴾ }ñ†öb½aORT{ TQS 

﴿A B C D E F G H I J K L M N 
O P Q R S T U V W X Y 

Z \[ ﴾}ñ†öb½aOSR{ 

SVR 

﴿a b c d e f g h i j ﴾ }ñ†öb½aOXW{ RWU 

﴿ª « ¬ ® ¯ ° ± ³² ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ 
¾    ﴾}ñ†öb½aOYU{ 

QTT 

﴿m n o p q  ﴾ }ñ†öb½aOQPP{ TRQ 

﴿Æ Ç È É Ê  Ë Ì ﴾ }ñ†öb½aOQPS{ TRU 



<Œ†ãÊíéÞa†ÏÖ]<l^èû]<< <TYY
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿q r s t u ﴾}ñ†öb½aOQPV{ RWR 
Ý^ÃÞù]<ì…ç‰< < 

﴿N O P Q R S UT ﴾ }âbÈãþaOSW{ TRT 

﴿e f g h i j   k l m n po ﴾ }âbÈãþaOYW{RVQ 

﴿U V W ﴾}âbÈãþaOQQQ{ TRU 

﴿© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ´³ ﴾}âbÈãþaOQQV{ TRQ 

﴿µ     ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ﴾ }âbÈãþaOQQV{ RVQ 

﴿w x y z {  | }   ~ ﴾ }âbÈãþaOQTP{ RWU 

﴿i j k l m n o ﴾ }âbÈãþaOQTU{ RWU 

﴿¢  £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ﴾ }âbÈãþaOQUQ{ RWU 

﴿A B C D E F G H ﴾ }aâbÈãþOQUR{ RUV 

﴿M N O QP R S T U       WV ﴾ 
}âbÈãþaOQUR{

QRX 

Í]†Âù]<ì…ç‰< < 
﴿S T U V W X Y Z [ \ ^] ﴾ }ÒaŠÇþaOSR{ STU 

﴿f g h i j k   l ﴾}ÒaŠÇþaOSS{ RSU 

﴿b c d fe ﴾ }ÒaŠÇþaOXU{ TRV 

﴿{ | } ~ ¡� ﴾}ÒaŠÇþaOXV{ TRV 

﴿A B C D E GF H I J K ﴾ 
}aÒaŠÇþOQSQ{

TRT 

﴿f g h i  ﴾}ÒaŠÇþaOQTR{ QXV 



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UPP
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿{ | } ~ � ¡ ¢ £  ¤ ﴾}ÒaŠÇþaOQTX{ QXV 

﴿A B C D E F G ﴾}ÒaŠÇþaOQUP{ QXV 

﴿À Á Â Ã ÅÄ ﴾ }ÒaŠÇþaOQUU{ SXY 

﴿A B C D E F HG ﴾ }ÒaŠÇþaOQWY{ TRQ 
Ù^ËÞù]<ì…ç‰< < 

﴿m n o    p q r s    t vu ﴾ }ÞbÐãþaOUX{ SXP 

﴿v w x y z { }| ﴾}ÞbÐãþaOVU{ QRW 

﴿~ _ ̀ a b c d  e f           ﴾}ÞbÐãþaOVU{ QRW 

﴿« ¬         ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¸¶ ﴾ }ÞbÐãþaOVW{ TQU 

﴿¹ º » ¼ ½ ¿¾ ﴾ }ÞbÐãþaOVW{ TQU 
íeçjÖ]<ì…ç‰< < 

﴿P  Q R S UT ﴾ }òiìnÛaOW{ TPS 

﴿v w yx  ﴾ }òiìnÛaOSP{ RWW 

﴿q sr t    u v xw ﴾ }òiìnÛaOQPS{ QST 

﴿§ ̈ © ª « ¬ ® ¯ °  ²± ﴾ 
}òiìnÛaOQQQ{

SUX 

﴿O P Q R  S T U  V    ﴾}òiìnÛaOQQX{ RU 

﴿k l m n o p q r s t u v w ﴾ 
}òiìnÛaOQRP{

SWS 

‹Þçè<ì…ç‰< < 
﴿¯ ° ± ² ³   µ´ ﴾}ãìíOU{ RP 



<Œ†ãÊíéÞa†ÏÖ]<l^èû]<< <UPQ
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿j k    l m n o p q r ﴾}ãìíOSW{ RTR 

﴿t u v xw ﴾ }ãìíORR{ RU 

﴿v w x y   {z | } ~ _ ` a cb ﴾}ãìíOSV{ RV 

﴿} ~     � ¡ ¢ £ ¤         ﴾}ãìíOYT{ RY 

﴿¦ § ̈ © ª            « ¬ ® ̄ ﴾}ãìíOQPT{ RY 
Ì‰çè<ì…ç‰< < 

﴿½ ¾ ¿  À Á Â Ã Ä  Å ﴾}ÑìíORQ{ TRT 

﴿c d e f g  h i j ﴾}ÑìíOTP{ TRT 

﴿Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î    ﴾ }ÑìíOVX{ TRT 

﴿| }  ~ _ ̀ a b c d e f g h  ﴾
}ÑìíOXQ{

RP 

﴿Ù Ú Û Ü Ý Þ ﴾}ÑìíOQPS{ TRQ 
‚Â†Ö]<ì…ç‰< < 

﴿Ä Å Æ Ç È É ËÊ ﴾}†ÇŠÛaOQW{ RXV 
Üéâ]†e]<ì…ç‰< < 

﴿x y z { | } ﴾}áîçaŠigOY{ RSU 
†r£]<ì…ç‰< < 

﴿g h i j    k l m ﴾}Šv§aOY{ QXY 
ØvßÖ]<ì…ç‰< < 

﴿NM O P Q  ﴾}ÝzäÛaOQV{ RVQ 

﴿U V   W X Y Z [ \  ﴾}ÝzäÛaOTT{ QWV 



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UPR
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿_ ` a b c d ﴾}ÝzäÛaOXY{ QWY 

﴿u v w x y z  ﴾}ÝzäÛaOQQT{ RWU 
ð]†‰ý]<ì…ç‰< < 

﴿w x y z ﴾}õaŠ⁄aORS{ QTQ 

﴿m n o p q r s t u v               xw ﴾ 
}⁄aõaŠOSS{

RTP 

﴿Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  ﴾}õaŠ⁄aOSV{ QWU 

﴿p q r s t vu ﴾}õaŠ⁄aOUS{ QVR 
ÌãÓÖ]<ì…ç‰< < 

﴿g  h i j  ﴾ }ÑèØÛaOW{ QVR 

﴿w x y z ﴾}ÑèØÛaORT{ QVU 

﴿G H I J K L ﴾}ÑèØÛaOSU{ RSV 

﴿É Ê Ë Ì Í Î ﴾}ÑèØÛaOUS{ RU 

﴿» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  ﴾}ÑèØÛaOWQ{ SVU 

﴿c d e f g h i           ﴾}ÑèØÛaOWY{ SVU 

﴿ß à á â      ã ä å æ ç ﴾}ÑèØÛaOWT{ QPY 

﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ ©  ﴾ }ÑèØÛaOXQ{ QVV 

﴿i j k l m n o p q  r s ﴾}ÑèØÛaOQPT{ SSW 
ð^éfÞù]<ì…ç‰< < 

﴿t u v    w x           y  z ﴾}õbîjãþaOW{ SSW 



<Œ†ãÊíéÞa†ÏÖ]<l^èû]<< <UPS
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿c d e gf h i  j ﴾}õbîjãþaOUP{ QXY 

﴿Z [    \ ]     ̂﴾}õbîjãþaOTW{ RUT 

﴿g h i j k l ﴾}õbîjãþaOWX{ QXV 
<ì…ç‰ä< < 

﴿m  n o p q r s t ﴾}éOYT{ SXQ 

﴿¸  ¹ º    » ﴾}éOQQP{ RSX 
áçßÚö¹]<ì…ç‰  

﴿A B C D E F G H I J ﴾}æìäßû½aOVP{ SWU 
…çßÖ]<ì…ç‰< < 

﴿A     B C D E GF ﴾}‰ìäÛaOQQ{ SSS 

﴿y   z { | } ~ ﴾}‰ìäÛaOQU{ SSS 

﴿~ � ¡ ¢ £ ﴾ }‰ìäÛaORT{ TRU 

﴿Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É           Ê  ﴾ 
}‰ìäÛaORW{

TRX 

﴿f g  h i kj ﴾}‰ìäÛaOSS{ RP 

﴿y z { }| ﴾ }‰ìäÛaOSU{ RSX 

﴿Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ﴾}‰ìäÛaOSV{ QRV 
á^Î†ËÖ]<ì…ç‰  

﴿A B C D E F HG ﴾}æbÓŠÐÛaOTT{ TRU 
ì…ç‰ ØÛßÖ]  

﴿v w x y z   { | } ﴾}ÝàäÛaOSP{ TQP 



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UPT
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿¦ § ̈ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾
}ÝàäÛaOSR{ 

TQP 

﴿Â Ã   Ä Å Æ Ç  È ﴾}ÝàäÛaOST{ TQR 

﴿Ð Ñ         Ò Ó Ô                 ﴾ }ÝàäÛaOTS{ TQQ 

﴿ê ë ì   í î ï ð ñ ò ó ô ﴾ 
}ÛaÝàäOTT{

TQQ 

<ì…ç‰“’ÏÖ]< < 
﴿¾ ¿     À Á         Â Ã ﴾}—–ÔÛaOQS{ TRT 

﴿~ _ ` a ﴾ }—–ÔÛaOSX{ RU 
lçfÓßÃÖ]<ì…ç‰  

﴿¿ À Á Â Ã Ä Å ﴾}pìjØäÈÛaOVS{ TRU 
Ýæ†Ö]<ì…ç‰< < 

﴿{ | } ~ � ¡ ¢ £ ﴾}âëŠÛaOQMS{ QRW 
á^ÛÏÖ<ì…ç‰  

﴿¥ ¦ § ¨ © ª « ®¬ ﴾}æbàÔÛORU{ TRT 
]<ì…ç‰ì‚rŠÖ< < 

﴿A B C D E F G H I J    ﴾}ñ†vÛaOQLR{ RTR 
<ì…ç‰h]ˆuù]< < 

﴿w x y z { |  ﴾}laŒyþaOU{ RQS 
`f‰<ì…ç‰  

﴿Å Æ Ç È ﴾ }djOQS{ TRQ 



<Œ†ãÊíéÞa†ÏÖ]<l^èû]<< <UPU
< <íèû]< <ívË’Ö]<

‹{{è<ì…ç‰  
﴿¯ ° ± ² ³ ́ µ ¸¶ ﴾}íOQR{ SWR 

﴿Ä   Å Æ Ç È É  ﴾ }íOVY{ QYP 
<ì…ç‰<E”D< < 

﴿x y       z { | } ~     _     ̀﴾}˜OVY{ W 

﴿®  ¯ ±° ﴾}˜ORT{ TRQ 
†ÚˆÖ]<ì…ç‰< < 

﴿v w  x y z { | ~}  ﴾ }ŠßŒÛaOQWLQX{ QVT 
†Ê^Æ<ì…ç‰< < 

﴿A B C D E F ﴾}ŠÏbËOST{ RSV 
k×’Ê<ì…ç‰< < 

﴿j k l m n  ﴾}oÜ–ÏORS{ RSV 
ï…çÖ]<ì…ç‰  

﴿x y z { | } ~ � ﴾}ô‰ì’ÛaORW{ SSU 

﴿i j k l m n o p ﴾}aô‰ì’ÛOSX{ TPY 
Í†}ˆÖ]<ì…ç‰< < 

﴿c d e f         ﴾}ÒŠŒÛaOWX{ TRQ 

﴿»    ¼  ½ ¾ ¿ À ﴾}ÒŠŒÛaOXV{ QWU 
íém^¢]<ì…ç‰  

﴿[ \ ] ^    _ ̀ a b c d    e gf h i j k ml n   o p 
q ﴾}òîqb¦aORT{ 

RV 



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UPV
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿é ê ë ì í î  ï ð  ñ ﴾}òîqb¦aOSR{ RSV 

﴿ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î  ï ð  ñ ò 
ó ô ﴾}òîqb¦aOSR{ 

RU 

Í^Ïuù]<ì…ç‰< < 
﴿L M N PO ﴾ }ÒbÔyþaOQU{ RYP 

‚Û¦<ì…ç‰< < 
﴿Ü Ý   Þ   ß à á ﴾ }†àªOQY{ RP 

xjËÖ]<ì…ç‰< < 
﴿A    B C D E ﴾}|nÐÛaOQ{ SWP 

﴿l    m n po ﴾}|nÐÛaOV{ RSV 

﴿f g h i j k l m n o p q r s 
t u v w x y ﴾ }|nÐÛaOQR{ 

RU 

﴿A B C       D E ﴾}|nÐÛaORT{ TSR 
l]†r£]<ì…ç‰< < 

﴿a b c d fe ﴾}paŠv§aOW{ TUY 

﴿A B C D E     F G H               I J LK  ﴾ }paŠv§aOQR{ QVQ 

﴿|  } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  ﴾ }paŠv§aOQU{ SUX 
…çŞÖ]<ì…ç‰< < 

﴿Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï ﴾ }‰ìİÛaOTW{ TRT 
ÜrßÖ]<ì…ç‰< < 

﴿À Á Â Ã Ä Å ÇÆ  ﴾}áväÛaORS{ RV 



<Œ†ãÊíéÞa†ÏÖ]<l^èû]<< <UPW
< <íèû]< <ívË’Ö]<

﴿Q R S UT V W X Y Z [ \ ﴾}áväÛaORX{ QWU 
íÃÎ]çÖ]<ì…ç‰< < 

﴿` a b  c d e ﴾}òÈÓaìÛaOVR{ RP 

﴿� ¡ ¢ £ ¤ ﴾ }òÈÓaìÛaOYU{ RR 
íÖ^]<ì…ç‰< < 

﴿å æ ç è êé ﴾ }òÛ…baORQ{ QRV 
†£]<ì…ç‰  

﴿h           i  j k l m on ﴾}Š’§aOW{ QSS 

﴿y z { | } ~ ﴾}Š’§aORQ{ RWX 
íÎ^£]<ì…ç‰< < 

﴿z { | } ~ _  ﴾}òÓb§aOQW{ RT 
à¢]<ì…ç‰  

﴿Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ﴾}å¦aOQR{ RU 
íÖ^]<ì…ç‰< < 

﴿Ú Û Ü Ý Þ ß à á  ãâ ﴾}òÛ…baOQQ{ RRW 
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íèçfßÖ]oè^uù]Œ†ãÊ 
 

 أطراف األحاديث تليها أرقام الصفحات يف الكتاب , (
 ) حسب ترتيب ورودها يف الكتاب

< <oè‚£]<Í†< <ívË’Ö]< <

 ٧ عمله إذا مات ابن آدم انقطع
 ١٢٦ إهنا من الطوافني عليكم

 ١٢٨ إن أمتك ال تستطيع مخسني صالة كل يوم
َإن اهللاَ يأمرك أن تقرأ َ ُ ُ ََ َ ْ ََّ ٍ أمتك القرآن عىل حرفْ َ ُ َّ ُ ١٢٨ 

 ١٢٩ بني الرجل وبني الكفر ترك الصالة
 ١٢٩ العهد الذي بيننا وبينهم الصالة
 ١٣١ ال يبيع أحدكم عىل بيع أخيه
 ١٣٣ إنام هنيتكم من أجل الدافة

 ١٣٣ إنام جعل االستئذان ألجل البرص
 ١٣٣ اغسلوه بامء وسدر

 ١٣٤ من أحيا أرضا ميتة فهي له
 ١٤١ لذهب بالذهبا

 ١٦٦ سددوا وقاربوا
 ١٦٦ إن الدين يرس

 ١٦٦ إذا حكم احلاكم فاجتهد



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UQP
< <oè‚£]<Í†< <ívË’Ö]< <

 ١٦٧ إنام أنا برش
 ١٦٧ إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث 

 ١٦٨ ^حديث عائشة يف غسل النبي 
 ١٦٨ حديث رافع أن رسول اهللا استسلف من رجل بكرا

 ١٦٩ تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم
 ١٧٠ يتم الرجل يعتاد املساجد إذا رأ

 ١٨٣ ال صالة ملن مل يقرأ بأم الكتاب
 ١٨٤ وإذا قرأ فأنصتوا

 ١٨٤ ال حيل المرأة تؤمن باهللا
 ١٨٦ بينام امرأتان معهام ابنامها

 ١٨٧ احتج آدم وموسى
 ١٩٢ ال تكتبوا عني غري القرآن 

 ٢٢١ القضاة ثالثة 
 ٢٢٢ َّكان إذا أمر أمريا عىل جيش 

 ٢٢٢ إذا حارصت أهل حصنو
 ٢٣٠ ^حديث النفر الثالثة الذين سألوا عن عبادة النبي 

 ٢٦٩ حديث القاتل تسعة وتسعني نفسا
 ٢٧٨ أتدري أي آية يف كتاب اهللا معك أعظم?

 ٢٨٢ حديث رجم ماعز 
 ٢٨٤ حديث الصوم برؤية عبد اهللا بن عمر



<Œ†ãÊíèçfßÖ]<oè^uù]<< <UQQ
< <oè‚£]<Í†< <ívË’Ö]< <

 ٢٨٤ إين رأيت اهلالل:  فقال ^جاء أعرايب إىل النبي 
 ٢٨٤ )نيمرت: (لك األجر 

 ٣٠٠ قوموا إىل سيدكم 
 ٣٠١ من أحب أن يتمثل الرجال له قياما 

 , وكــانوا إذا رأوه مل ^مل يكــن شــخص أحــب إلــيهم مــن رســول اهللا 
 يقوموا له 

٣٠٢ 

 ٣٠٦ إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث
 ٣٠٦ حديث األعرايب الذي بال يف املسجد

 ٣٠٨ ال يقضني احلاكم بني اثنني وهو غضبان
 ٣٠٨  بني الزبري وخصمه األنصاري^حديث قضاء النبي 
 ٣٠٩ الثلث والثلث كثري

 ٣١٠ إذا بعت من أخيك مترا فأصابتها جائحة
 ٣١٦ يف تعجيل صدقته  ^العباس سأل النبي 

 ٣٨٧ إذا ضن الناس بالدينار والدرهم 
 ٣٩٨  حاالت يف الكذب , يف^ترخيص النبي 
 ٣٩٧ احلرب خدعة

ِحديث احلجاج بن عالط حني اسـتأذن يف الكـذب لتخلـيص مالـه مـن 
 املرشكني

٣٩٨ 

 ٣٩٩ لعن اهللا الرايش واملرتيش
 ٤٠١ جهم فال يضع عصاهأبو أما 

 ٤٠٢ ائذنوا له بئس أخو العشرية
 ٤٠٢ إن من رش الناس من اتقاه الناس لرشه



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UQR
< <oè‚£]<Í†< <ívË’Ö]< <

 ٤٠٣ لكل غادر لواء يوم القيامة
 ٤١٤ أشريوا عيل أهيا الناس

 ٤١٤ سريوا وأبرشوا
 ٤١٥ أبكي للذي عرض عيل أصحابك

 ٤١٧ ما ينبغي لنبي إذا لبس ألمته أن يضعها حتى يقاتل 
 ٤١٩  أصنعه لكمءبل يش

 ٤٢٧ عليكم باجلامعة
 ٤٢٧ الراكب شيطان 

 ٤٢٧ ِّإذا خرج ثالثة يف سفرفليؤمروا أحدهم
 ٤٢٧ كبريالصغري يسلم عىل ال

 ٤٣٠ اكتب باسمك اللهم 
 ٤٣١ ِما خألت القصواء

 ٤٢٢ إين رسول اهللا وهو نارصي 
 ٤٤٣ َأهيا الناس أنفذوا بعث أسامة

 ٤٤٧  من مس ذكره فال يصل حتى يتوضأ
 ٤٤٧ وهل هو إال مضغة منك

 ٤٤٧ كان يرفع يديه عند تكبرية اإلحرام ثم ال يعود
 ٤٤٨ ة وإذا كربكان يرفع يديه إذا افتتح الصال

 ٤٥١ عليكم بالسواد األعظم
 ٤٥٩  ^ما رأيت أحدا أكثر مشورة ألصحابه من رسول اهللا 

 ٤٧١ َّمن أم قوما وهم له كارهون
  



<Œ†ãÊíéãÏËÖ]<‚Â]çÏÖ]<< <UQS
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< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

 ١٤ العربة للغالب األعم
 ٣٧ الظن يوجب العمل 

 ٩١ احلكم بغلبة الظن أصل يف األحكام
 ٩١ الظن املستند إىل األسباب الرشعية يكفي يف األحكام

 ٩٤ احلياة املستعارة كالعدم
َ اليشء يعطى حكمهما قارب َ ٩٥ 

 ٩٨ التافه يف حكم العدم 
 ١٠٢ العربة للغالب الشائع ال للنادر

 ١٠٣ كل عمل كان املتبع فيه اهلوى بإطالق فهو باطل بإطالق
إذا امتزج باعث الـرشع وباعـث اهلـوى , فـاحلكم للغالـب والـسابق 

 منهم
١٠٣ 

 ١٠٣ َّمن رشك يف عبادة فاحلكم لألغلب
 ١٠٥ لكللألكثر حكم ا

 ١٠٥ األقل يتبع األكثر 
 ١٠٥ العادة حمكمة 

 ١٠٥ إنام تعترب العادة إذا اطردت وغلبت



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UQT
< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

 ١٠٥ العمل يف الثروات الطبيعية أساس للملكية
 ١٠٦ الغالب األكثري معترب يف الرشيعة اعتبار العام القطعي

َّالغالب مساو للمحقــق ٍ ُ ١٠٦ 
 ١١٥ مانهمن استعجل اليشء قبل أوانه عوقب بحر

من استعجل اليشء قبل أوانه , ومل تكن املـصلحة يف ثبوتـه , عوقـب 
 بحرمانه

١١٦ 

 ١١٦ املعاملة بنقيض القصد الفاسد
 ١١٦ قاعدة سد الذرائع

 ١٢١ ُحيثام انتفى اليقني عمل بالتقريب والتغليب
ٌاألمر حقيقة يف الطلب , جماز يف غريه ٌ ١٢٣ 

 ١٢٣ ا به كامل الطلب?األمر هل يفيد أقل الطلب أم م
 ١٢٤ داللة العام عىل أصل املعنى قطعية , وداللته عىل كل فرد منه ظنية

 ١٢٤ داللة العام املخصوص ظنية
 ١٣١ يطلق اسم اليشء عىل ما يقاربه

 ١٤٣ املرتدد بني أصلني يلحق بأشبههام وأقرهبام إليه
 ١٥٠ الرتجيح مداره عىل قوة الظن

 ١٥٠  مقدم عىل ما أفاد الظن املغلوب ما أفاد الظن الغالب
 ١٥٤ القطع بصحة يشء قطع ببطالن ضده

 ١٥٥ العمل بالراجح متعني 
 ١٥٥ العمل بالراجح متعني



<Œ†ãÊíéãÏËÖ]<‚Â]çÏÖ]<< <UQU
< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

مقتىض رمحة الرشع حتصيل املـصالح الكثـرية الغالبـة , وإن لـزم مـن 
 ذلك مفاسد قليلة نادرة

١٧٣ 

 ١٧٩ كل جمتهد يف الظنيات مصيب 
 ١٩٥  حكم بغريه فقد حكم بغري احلق  ومن,احلق واحد 

 ٢٠٦ كل جمتهد مصيب واحلق عند اهللا واحد 
 ٢١٨ القواطع ال اجتهاد فيها

 ٢١٨ اإلثم ال يكون إال مع القصد والعمد
 ٢١٩ املجتهد خيطئ ويصيب

 ٢٢٠ ال ينكر تغري الفتوى بتغري األحوال
 ٢٢١ احلق قديم ال يبطله يشء
 ٢٣١ ُعمل بالتقريب والتغليبإذا تعذر اليقني والضبط 

 ٢٣٢ ُيعمل بالظن الراجح ما مل يعارضه دليل أقوى
 ٢٤٣ القرآن يثبت بالنقل املتواتر وال يثبت بالنظر واالستدالل

َما يطلب فيه القطع ال يثبت بالقياس ُ ٢٤٤ 
 ٢٤٤ العمل بالظنيات أصل مقطوع به

 ٢٤٥  أصول الرشيعة ال بد أن تكون قطعية
 ٢٤٥ لغالب أصل مقطوع به نقال وعقالالعمل با

 ٢٤٧ األصول ال تثبت بالظنون
 ٢٤٨ أصول الفقه يف الدين قطعية ال ظنية

 ٢٤٨ األمور بمقاصدها



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UQV
< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

 ٢٤٨ اليقني ال يزول بالشك 
 ٢٥٠ قة جتلب التيسريشامل

 ٢٥٠ الرضر يزال
 ٢٥٠ العمل بالظن والتغليب ال يكون فيام جيب فيه القطع

أي االجتهـاد ( ليقني بغـري مـشقة فادحـة متنـع االجتهـاد القدرة عىل ا
 ) الظني

٢٥٢ 

 ٢٥٢ االعتامد عىل الظن يكون بعد تعذر اليقني
 ٢٥٦ ما ال يمكن االحرتاز عنه معفو عنه

 ٢٥٦ ُاألصل قضاء ما يف الذمة بمثله , فإذا تعذر أو تعرس رجع إىل القيمة 
 ٢٥٧ ب إليها بحسب اإلمكانإذا تعذرت املامثلة , فالواجب ما يكون أقر

حيثام تعذرت رؤية املبيع أو تعرست , وأمكن ضبط أوصافه , صـح 
 البيع 

٢٥٨ 

 ٢٥٨ التقريب والتغليب البد هلام من دليل معترب  
 ٢٦٠ ال يصح ظن وال اجتهاد إال بدليل 

 ٢٦٢ كل تأويل بال دليل فهو باطل
 ٢٦٢ الظن بال دليل يف حكم العدم

 ٢٦٢  بدليلال تعليل إال
 ٢٦٤ اعتبار احلقائق مقدم عىل اعتبار األشكال

 ٢٦٧ ُاحلكم املبني عىل مستندات باطلة ينقض وإن وافق احلق
 ٢٧١الظن الـذي ال ينـشأ عـن أمـارة رشعيـة ال يعتـرب رشعـا , وإن كانـت 



<Œ†ãÊíéãÏËÖ]<‚Â]çÏÖ]<< <UQW
< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

 َالنفس أسكن إليه من الناشئ عن األمارة الرشعية 
 لـزم فيـه التـشدد وطلـب أقـوى كلام زادت أمهية املسألة وخطورهتا ,

 األدلة وأصحها 
٢٧٤ 

 ٢٧٧ ادرؤوا احلدود بالشبهات
 ٢٨٠ خرب الواحد ال يقبل فيام يندرئ بالشبهة

 ٢٨٢ االعرتاف سيد األدلة
 ٢٨٦ الدليل إذا تطرق إليه االحتامل سقط به االستدالل 

 ٢٩٢ يسقط الدليل األضعف بالدليل األقوى
 ٢٩٢ منافاة كل دليل مقطوع بهال يقبل خرب الواحد يف 
 ٢٩٣ أصل) أي العلم(العلم ينقض الظن ألنه 

 ٢٩٣ الدائر بني النادر والغالب , يلحق بالغالب من جنسه 
 ٢٩٣ القطعي ال ينسخه الظني
 ٢٩٣ املقطوع ال يزول باملظنون

 ٢٩٣ االجتهاد ال ينقض باالجتهاد
 ٢٩٣ كل ما خالف القطعيات ال اعتبار له

 ٢٩٤ الضعيف يف معارضة القوي معدوم حكام
 ٢٩٤ إنام يقبل خرب الواحد إذا مل يعارضه أقوى منه

 ٢٩٦ إذا تعارض أصالن , أو أصل وظاهر, وجب النظر يف الرتجيح
 ٢٩٩ ما حيصل عىل تقديرين , أقرب وجودا مما حيصل عىل تقدير واحد

 ٣٠٣ ال عربة بالداللة يف مقابلة الترصيح



<gé×ÇjÖ]æ<gè†ÏjÖ]<íè†¿Þ UQX
< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

 ٣٠٥ عفو عنهاليسري م
 ٣٠٥ النقص اليسري مغتفر

 ٣٠٥ القليل مع الكثري كالعدم
ُّما ال حيد ضابطه ال جيوز تعطيله , وجيب تقريبه َ ُ ٣٠٩ 

 ٣٠٩ ما مل يرد فيه الرشع بتحديد , يتعني تقريبه بقواعد الرشع
 ٣١٠ الثلث آخر حد اليسري وأول حد الكثري
 ٣١٧ الرخصة متنح ألسباهبا وتقدر بقدرها

 ٣١٩ ال رضر وال رضار
 ٣١٩ الغرر اليسري مغتفر

 ٣٢٠ ما ال ختلو البيوع عنه وال جيتنب إال بإفساد ومشقة مغتفر
 ٣٢١ امليسور ال يسقط باملعسور

 ٣٢٣ الوزن ال يفرتق فيه اليسري من الكثري 
املصلحة تعترب مصلحة بغلبة الصالح والنفع فيهـا , واملفـسدة تعتـرب 

 فساد والرضر فيها مفسدة بغلبة ال
٣٣١ 

ِّاحلكم باخلريية والرشية إنام يعترب فيه األغلب واألكثر  َّ ٣٣١ 
 ٣٣٥ املصالح اخلالصة عزيزة الوجود  

 ٣٤٢ الرضورات تبيح املحظورات
 ٣٤٢ احلاجات تنزل منزلة الرضورات

 ٣٤٤ األوامر تتبع املصالح والنواهي تتبع املفاسد
 ٣٤٥ , ت من املصالح واملفاسد أمرا كليـا رضوريـاالطاعة واملعصية إذا أنتج



<Œ†ãÊíéãÏËÖ]<‚Â]çÏÖ]<< <UQY
< <íéãÏËÖ]<ì‚Â^ÏÖ]< <ívË’Ö]<

 كانت الطاعة من أركان الدين واملعصية من الكبائر
ُّحل املنافع أصل معترب يف كل الرشيعة ِ ٣٤٦ 

 ٣٤٧ ًالرشائع إنام وضعت ملصالح العباد يف العاجل واآلجل معا
 ٣٥٠ يقدم الواجب عىل املندوب

 ٣٥٠ يقدم درء املحرم عىل درء املكروه
 ٣٥٠ يقدم اجتناب املحرم عىل جلب املندوب

 ٣٥٠ يقدم فعل الواجب ولو بالوقوع يف املكروه
 ٣٥١ إذا تعارضت األمور بدئ بأمهها

 ٣٥٢ يقدم ما حض الشارع عىل طلبه , عىل ما طلبه طلبا غري حمثوث
َّتــقدم الرضوريات عىل احلاجيات واحلاجيات عىل التحسينيات َُ ٣٥٣ 

 ٣٥٣ ال يسقط للحاجيالرضوري 
 ٣٥٦ يقدم األكثر رضورة واألكثر حاجة عىل ما دونه

 ٣٥٦ يقدم الدين , ثم النفس , ثم العقل أو النسل , ثم املال
 ٣٥٦ من الصواب التمسك بام غالبه صواب

 ٣٦٣ املصالح املالية هي أدنى املصالح من حيث النوع
 ٣٦٤ يتحمل الرضر القليل ألجل اخلري الكثري

 ٣٦٥ خلري الكثري أوىل باالعتبار من الرضر القليلا
 ٣٦٦ تقديم املصلحة العامة األكيدة عىل املصلحة اخلا صة

 ٣٦٦ إذا مل يظهر رجحان اجللب قدم الدرء
 ٣٦٦ اعتناء الرشع باملنهيات أشد من اعتنائه باملأمورات
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 ٣٦٦ تقدير املصالح يكون بالنظر إىل حاهلا ومآهلا
ُاملصلحة تعظ ْ  ٣٦٧ م بام يتولد عنها من آثار, وكذلك املفسدةَ

ُالوسيلة حتسن بحسن مقصودها وتقبح بقبحه ُ ٣٧٣ 
حترم الـذرائع املفـضية إىل املحرمـات , وجتـب الـذرائع التـي تتوقـف 

 عليها الواجبات
٣٧٤ 

 ٣٧٤ الوسائل تابعة ملقاصدها معتربة هبا
 يفــيض إليهــا , ومل ا إال ملفــسدة فيــه أو ملفــسدةًئالــرشيعة مل حتــرم شــي

 ا إال ملصلحة فيه أو ملصلحة يفيض إليهاًئتوجب شي
٣٧٤ 

 ٣٧٥ من سعى إىل إبطال قصد الشارع , عوقب بنقيض سعيه
 ٣٨٣ ما ال يرتتب رضره إال نادرا , الحيرم اإلقدام عليه

 ٣٨٤ ال جيوز تعطيل املصالح الغالبة خشية وقوع املفاسد النادرة
 ٣٨٥ ملفسدة نادرا , فهو عىل أصل اإلذن  ما يكون إفضاؤه إىل ا
ا وتبيح مساويا له أو أكثر مفسدة منه , وال تبـيح ًئالرشيعة الحترم شي

 ا ملصلحة وحترم مساويا له أو أكثر مصلحة منهًئشي
٣٨٦ 

املفسدة كلام عظم خطرها كان االحتياط منهـا وسـد ذرائعهـا أكثـر , 
 والعكس بالعكس

٣٨٩ 

 ٣٩٠  للحاجةما حرم للذريعة يباح
ــضية للتحــريم , إذا عارضــتها  ــة عــىل أن املفــسدة املقت ــرشيعة مبني ال

 حاجة راجحة أبيح املحرم
٣٩٠ 

 ٣٩١ الغاية هل تربر الوسيلة ? 
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 ٣٩٤ أحكام الوسائل تتبع أحكام مقاصدها
كل حكاية وقعـت يف القـرآن ومل يـرد فيـه رد هلـا , فـذلك دليـل عـىل 

 صحة املحكي وصدقه
٤١١ 

 ٤٢٠ ة باملضامني والدالالت , ال باأللفاظ والعباراتالعرب
 ٤٤٧ اخلرب الذي يكون رواته أكثر, راجح عىل الذي ال يكون كذلك 

 ٤٤٩  الظنون املجتمعة كلام كانت أكثر , كانت أغلب عىل الظن
 ٤٦١ الشورى من قواعد الرشيعة وعزائم احلكام

 ٤٧٢ اتمصالح الدنيا تعرف بالرضورات والتجارب والعاد
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 ٥ ........................................................املقدمة
 ١١ .......................................................املدخل

 ١٣ .........................................خالصة النظرية
 ١٦ ........................املصطلحات األساسية يف البحث

 ١٦ ...........................................العلم
 ٢٠ ..........................................اليقني
 ٢٤ ...........................................الظن
 ٢٦ ..........................................الشـك
 ٢٨ ........................................الرتجيح
 ٣٠ ........................................التقريب
 ٣١ ........................................التغليب

يف العلوم  تطبيقات نظرية التقريب والتغليب: الباب األول  
 اإلسالمية

 
٣٥ 

 ٣٧ ..................................................مقدمة الباب
 ٣٩ ...........يثييف املجال احلد  التقريب والتغليب :الفصل األول

 ٤٤ ................. يف التعديل والتجريح:املبحث األول  
 ٥٠ ............يف التصحيح والتضعيف: املبـحـث الثــاين  
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 ٥٩ ..........خـرب الـواحـد مـاذا يفيـد?: املبـحـث الثـالـث  
 ٨٩ ............يف املجال الفقهي التقريب والتغليب:  الفصل الثاين

 ٩١ ...................... التقريب يف الفقه:املبحث األول  
 ٩٢ ..........................التقريب يف األحكام

 ٩٣ ......................... األوصافالتقريب يف
 ٩٧ ............................التقريب يف املقادير

 ١٠٢ ...................... التغليب يف الفقه:املبحث الثاين  
 ١٠٢ ..................التغليب يف املقادير واألحوال

 ١٠٦ ......................... بالظنون الغالبةالعمل
 ١١١ ........... التغليب يف القواعد الفقهية:املبحث الثالث  

 ١١١ ............االستقراء الظني وإثبات القواعد به
 ١١٥ ..................القواعد الفقهية قواعد أغلبية

 ١١٩ .......يف املجال األصولـي التقريـب والتغليـب :الفصل الثالث
 ١٢٢ ....تـقريـب والتـغلـيب يف الـدالالت ل:املبــحـث األول
 ١٣٢ ...........التقريب والتغليب يف القياس : املبحث الثاين

 ١٣٣ ..............................العلل املنصوصة
 ١٣٥ .............................العلل االجتهادية

 ١٣٥ ..............بني إثبات العلل وإثبات األخبار 
) أي املعترب علة(ن يكون الوصف املعلل به أ

 ................................ًصاحلا للحكم 
 

١٣٥ 
ًأن يكــون هــذا الوصــف معــدال  أي موصــوفا( َّ
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َّكام يعدل , )بالعدالة َ  ١٣٥ ........ الراوي والشاهد ُ
 ١٣٩ .......................مسلك املناسبة واإلخالة

َقياس الشبه َّ................................... ١٤٣ 
 ١٤٨ ....................... يف الرتجيحات:املبحث الثالث 

 ١٥٧ تأصيل النظرية :الباب الثاين
 ١٥٩ ....................................أدلة النظرية :الفصل األول

 ١٦١ ..........أدلة العمل بالتقريب التغليب :املبحث األول 
 ١٦١ .............................من القرآن الكريم

 ١٦٦ .....................................من السنة
 ١٦٨ ...............كام عىل املظنات الغالبةبناء األح
 ١٦٧ .......................................اإلمجاع

 ١٧٢ ............................الرضورة والبداهة
 ١٧٤ ...............إشكاالت واعرتاضات :املبـحث الثـاين 

 ١٧٤ ..................... بخرب الواحدإنكار العمل
 ١٧٥ ...........................إنكار حجية القياس

 ١٧٦ .....................ًإنكار الرأي والظن عموما
 ١٧٨ ....هل القول بالظن تشكيك يف أحكام الدين?

 ١٧٩ ........................كل جمتهد مصيب?هل 
 ١٧٩ ...............رفع اإلشكاالت واالعرتاضات
 ١٨٠ ..................مسألة الظن يف أحكام الرشع

 ١٨٩ ...............مسألة التشكيك يف أحكام الدين
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 ١٩٥ .....................مسألة تصويب املجتهدين
 ٢٢٩ .....بالتقريب والتغليب الضوابط العامة للعمل : الفصل الثاين

 أن تكون املسألة مما جيوز فيه التقريب :الضابط األول 
 .............................................والتغليب

 
٢٣٣ 

 ٢٣٥ ................................أصول العقائد 
 ٢٤٢ ..........................إثبات القرآن الكريم

 ٢٤٥ .......................األصول العامة للرشيعة
 ٢٥١ . أن يتعذر أو يتعرس اليقني والضبط التام:الضابط الثاين 

 ٢٦٠ ............... االستناد إىل دليل معترب:الضابط الثالث 
 ٢٧٤ ....... أن يكون الدليل مكافئا للمسألة:الضابط الرابع  

 ٢٧٨ ......... أال يعارضه ما هو أقوى منه:الضابط اخلامس 
 ٣٠٥ ............ضابط اليسري املعفو عنه: الضابط السادس 

 ٣٠٦  ............................أمثلة اليسري املغتفر
 ٣٠٦ .................................حدود اليسري

 ٣٢٧ لنظرية التقريب والتغليب تطبيقات جديدة :الباب الثالث
 ٣٢٩.....يف جمال املصالح واملفاسد يبالتقريب والتغل :الفصل األول

ــصالح : املبحــث األول  ــز امل ــب يف متيي ــب والتغلي التقري
....................................واملفاسد وتصنيفها

 
٣٣١ 

 ٣٣٤ ...........هل توجد مصالح خالصة ومفاسد خالصة?
 ٣٣٧ .................التقريب والتغليب يف ترتيب املصالح 

 ٣٤٣. ...............التغليب بني املصالح واملفاسد املتعارضة
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و املفاسد  صالحمعايري التغليب بني امل :املبحث الثاين
..............................................املتعارضة

 
٣٤٧ 

 ٣٤٩...................النص الرشعي:املعيار األول 
 ٣٥٣.....................رتبة املصلحة: املعيار الثاين 

 ٣٥٦...................نوع املصلحة : املعيار الثالث 
 ٣٦٤...................مقدار املصلحة:املعيار الرابع 

 ٣٦٨...............االمتداد الزمني: املعيار اخلامس  
 ٣٧٣....... التغليب يف فتح الذرائع وسدها:املبحث الثالث  

 ٣٧٥.................التغليب يف فتح الذرائع وسدها
 ٣٨٢................................اإلفضاء املحقق
 ٣٨٣.................................اإلفضاء القليل
 ٣٨٤................................اإلفضاء الغالب

 ٣٨٦.....................اإلفضاء الكثري غري الغالب
 ٣٩١..............هل الغاية تربر الوسيلة ?: املبحث الرابع  

 ٤٠٥...................................حكم األغلبية :الفصل الثاين
 ٤٠٧.................................................مقدمة الفصل

 ٤٠٩.مسألة األغلبية يف سياق األدلة الرشعية : املبحث األول
 ٤٠٩  .................................القرآن الكريم

 ٤١٣..................................والسنةالسرية 
 ٤٢١......................اعرتاضات وردود: املبحث الثاين  

 ٤٢١.....................األكثرية املذمومة يف القرآن
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 ٤٤٧........... الرتجيح بالكثرة عند العلامء:املبحث الثالث  
 ٤٤٧................الرتجيح بالكثرة يف جمال الرواية

 ٤٤٩ ........................ملاذا الرتجيح بالكثرة ?
 ٤٥٠...............الرتجيح بني االجتهادات بالكثرة

 ٤٥٧ .....جماالته , أمهيته , غلبية العمل باأل:املبحث الرابع  
 ٤٥٧ .........................أمهية العمل باألغلبية

 ٤٦٣ .......................جماالت العمل باألغلبية
 ٤٦٣ ......................الترشيع االجتهادي العام

 ٤٦٦ ...............................تأمري والتقديمال
 ٤٧١ ..............تدبري املصالح والشؤون املشرتكة

 ٤٧٣ ........................................................اخلامتة
 ٤٧٧ ..............................................فهارس الكتاب 

 ٤٧٩ ..............................فهرس املصادر واملراجع
 ٤٩٥ ................................فهرس اآليات القرآنية

 ٥٠٩ ..............................فهرس األحاديث النبوية
 ٥١٣ ................................ الفقهيةفهرس القواعد

 ٥٢٣ ...................................وضوعاتاملفهرس 
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